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I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
477 
На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - други закон и 9/20), 
Правилника о садржини, поступку и начину доношења 
програма уређивања грађевинског земљишта (''Сл. 
гласник РС'' бр. 27/15), члана 20. тачка 3. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 
- други закон, 101/16 - други закон, 47/18) и члана 22. 
Статута града Крушевца (''Сл. лист  града Крушевца'', 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2020. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М   

 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Програм уређивања грађевинског земљишта за 
2021. годину обухвата:  

 • активности на припремању грађевинског 
земљишта (решавање имовинско - правних односа, 
прибављање земљишта, израда  планских и  
урбанистичко -  техничких докумената, геодетских и 
других подлога и други потребни радови)  

• радове на  комуналном опремању земљишта ко-
ји се односе на саобраћајне површине, уређење слобо-
дних површина, област јавне расвете, систем водо-
снабдевања и канализације, друге објекте комуналне 
инфраструктуре, као и  

• одржавање јавних и комуналних функција. 
Основе за израду програма су важећи стратешки 

документи, усвојени ГУП Крушевац 2025, усвојени 
планови генералне и детаљне регулације, планска и  
урбанистичко техничка документација која је планирана 
за израду у 2021. години (табеларно приказана у оквиру 
програма), стечене обавезе из области опремања и 
уређивања грађевинског земљишта, студије, анализе, 
пројекти, приоритети произашли из постојећег стања 
комуналне инфраструктуре у односу на потребе, као и 
приоритети произашли из захтева грађана, месних 
заједница и других заинтересованих субјеката.  

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2021. 
годину израђен је у складу са Законом о планирању и 
изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 - други закон и 9/2020), Законом о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014 - други 
закон, 101/2016 - други закон, 47/18), Законом о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 
104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19 и 126/20) и Предлогом 
Одлуке о буџету града Крушевца за 2021. годину.  

Потребне податке за израду Програма уређивања 
грађевинског земљишта за 2021. годину доставили су 
имаоци јавних овлашћења за конкретне области.

 
 

САОБРАЋАЈНИЦЕ, УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ИНФРАСТРУКТУРА, 
ОПРЕМАЊЕ СЛОБОДНИХ ЛОКАЦИЈА, ЈАВНА РАСВЕТА И ДР. 

 
ДЕО 1. Планирана буџетска средства, средства из Републике Србије 

 
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  ПО СТРУКТУРИ  ПРОГРАМА 

I Инвестиције   1.128.510.121 

II Одржавање  432.200.000 

III Програм унапређења безбедности саобраћаја  10.950.000 

I+II+III Укупно  1.571.660.121 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПРЕМА ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 

I Средства из буџета града Крушевца  1.489.840.121 

II Средства из Републике Србије  81.820.000 

 I+II+III Укупно  1.571.660.121 

 
ДЕО 2.  Ванредна и додатна буџетска и друга средства 

 

I Укупно  684.247.122 

 

УКУПНА СРЕДСТВА  (ДЕО 1 + ДЕО 2) 
 

I Укупно  2.255.907.243 
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ДЕО  1 
улагања из одобрених средстава буџета и планираних  

удружених додатних средстава 
 

 
 
 
 

 

 

 

Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2021. години 

   

Р.бр. Опис    Износ (РСД)  

1. Реконструкција Шумадијске улице у Јасици  14.825.064 

2. Реконструкција пута у насељеном месту Ћелије (засеок „Васићи“) 7.626.891 

3. Реконструкција моста у Рибару (према цркви) 11.168.822 
4. „Спортско-рекреативни парк Багдалино“ - радови на монтажно-демонта-

жној конструкцији за санкање на туби гуми на специјалној синтетичкој 
клизавој подлози (тјубинг) 

13.490.040 

5. Реконструкција моста на  путу Падеж - Крвавица 18.360.000 

6. Реконструкција Трга косовских јунака 300.000.000 

 Укупно - Буџет Града Крушевца     365.470.817 

 
 

 
         А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

  

 А1. Планска документација  

 

Израда планске документације, елабората геодетских радова, стратешких процена 

 

Р.бр. Назив планског документа 
Износ 

(РСД) 

1. ПГР „ Рибарска Бања“ 

40.000.000 

2. ПДР Центар 2 

3. ПДР Индустријска зона Г у Крушевцу 

4. ПДР Индустријска зона К1 у Крушевцу 

5. ПДР Индустријска зона К2 у Крушевцу 

6. ПДР Регионални центар за управљање отпадом Срње 

7. ПДР „Марко Орловић“ у Крушевцу 

8. ПДР Шумице 2 

9. ПДР Гробље у Макрешану 

10. ПДР Липовац 2 

11. ПДР Липовац 3 

12. Просторни план града Крушевца  

Укупно - буџет Града Крушевца 40.000.000 
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А2. Откуп земљишт 
 
Решавање имовинско-правних односа, исплата накнаде за изузимање  
јавног грађевинског земљишта, набавка земљишта, објеката  
 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Локација „COOPER TIRE“  6.500.000 

2. Улица Франше Де Переа  624.000 

3. Мало Головоде (Ул. Сретењска) 630.000 

4. Регулација Гарског потока 537.000 

5. Источна обилазница    5.000.000 

6. Ул. Тимочке буне  500.000 

7. 
Саобраћајница у индустријској зони - Ул. Николе Чоловића (код предузећа 

“Арома”)   
3.300.000 

8. Ул. Змај Јовина 810.000 

9. Откуп објеката ФАМ-а  60.000.000 

10. Улица Филипа Вишњића 500.000 

11. Бријанова ул. по ПДР "Центар 2" 2.500.000 

12. Рајићева улица 10.000.000 

13. Земљиште за Ново гробље 5.000.000 

  14. Земљиште за гробља у насељеним местима: Мајдево, Мудраковац и Треботин 5.000.000 

15. 
Земљиште за изградњу улице између Југ Богданове улице и Железничке 

улице  
1.500.000 

16. Улица Милана Кашанина у Мудраковцу 500.000 

17. Остале локације 1.500.000 

18. Накнада за размену непокретности - Дом војске 7.200.000 

Укупно - буџет Града Крушевца 111.601.000 

 

 

 
А3. Пројектна документација са услугама стручног надзора 

Израда техничке документације и вршење услуга стручног надзора 

  

Р.бр. Опис 
Износ  

(РСД) 

1. 
Израда техничке документације, вршење услуга стручног надзора над 

реализацијом инвестиција  
49.000.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца  49.000.000 
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ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (А1+А2+А3) 

 

Укупно - Буџет Града Крушевца  200.601.000 

 

 
 

Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 
 

Б1. Саобраћајнице   

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Изградња саобраћајнице у индустријској зони – Ул. Николе Чоловића 
(код предузећа “Арома”)   2.000.000 

2. 
Изградња паркинг простора и приступне саобраћајницe код локације 

„COOPER TIRE“ 
10.000.000 

3. Изградња улице између Југ Богданове улице и Железничке улице 9.000.000 

4.  Реконструкција пута у насељеном месту Бован (заселак Жуте баре) 10.000.000 

5. 
Изградња улица на Багдали (Улица Стојана Цветковића - бивша Ул. 
Јеремије Живановића, Авалска улица, Јанка Гагића ул. и Николе 
Вилимоновића ул.) 

25.000.000 
 

6. Реконструкција пута у Каонику (сокак „Гајићи“) 7.000.000 

7. Реконструкција Улице Драгомира Томића у Кукљину 7.000.000 

8. Реконструкција Улице Душана Ристића у Кукљину 2.000.000 

9. 
Изградња улица у МЗ Лазарица (Ул. Коче Капетана, Ул. браће Рајт, Ул. 
Филипа Вишњића) 30.000.000 

10. Реконструкција пута у насељеном месту Текије  8.000.000 

11. Реконструкција Шуматовачке улице   15.928.346 

12. Изградња паркинг простора за Дом војске 5.000.000 

13. Реконструкција Ул. острва Вида 17.400.000 

14. Реконструкција Ул. Ломинe (од Душанове ул. до Шумадијске ул.) 17.075.100 

15. Реконструкција Улице Петра Кочића 35.000.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца 200.403.446 
 
 
 
Б2. Инфраструктура 
 

Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. 
Изградња недостајуће инфраструктуре за потребе водоснабдевања сеоских 
насеља:  
- Изградња магистралног цевовода Дворане - Здравиње 

69.800.000 

2. Изградња водоводне мреже у Улици Саве Милошевића 15.410.825 

3. Изградња водоводне мреже у Ломиној улици 5.698.191 

4. Изградња водоводне мреже у Улици Светог Саве 6.707.787 

5. Изградња водоводне мреже у Улици острва Вида 7.529.003 

6. Изградња водоводне мреже у Босанској улици 3.448.441 

7. 
Изградња хидротехничких инсталација у склопу извођења радова на 
изградњи јавне монтажне гараже у Ул. копаоничких жртава и Ул. Б. Дроњка 

2.160.000 

8. Реконструкција топловодне мреже у Босанској улици 7.920.000 

9. Реконструкција топловодне мреже у Улици Светог Саве 9.240.000 

10. 
Реконструкција топловодне мреже у Ломиној улици (од Душанове до 
Шумадијске ул.) 

5.280.000 

11. Реконструкција топловодне мреже у Улици острва Вида 17.880.000 

12. Санација клизишта у Великој Крушевици 67.903.509 

13. Реконструкција моста у Пепељевцу  20.060.186 

 Укупно - буџет Града Крушевца 239.037.942 
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Б3. Партерно уређење 
 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Изградња полигона на локацији ХИ „Жупа“  3.000.000 

2. Споменик кнезу Лазару на „Старом аеродрому“ (постамент) 8.600.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца 11.600.000 

 

 

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

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Стадион „Јединство“ 50.000.000 

2. Стадион „Младост“ 19.996.916 

3. Атлетски стадион „Миче“ 1.400.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца   71.396.916 

 

 
Б5.  Инвестиције из средстава Републике Србије и буџета Града Крушевца 

 

Р.бр. Опис 
Износ (РСД) 

Буџет Града 
Крушевца 

Република 
Србија Укупно 

1. 

 
Наставак изградње новопланираних саобраћајница 
са инфраструктуром по ПДР "Стари аеродром 
фаза 1" и по ПДР "Стари аеродром фаза 2"  

40.000.000 40.000.000 80.000.000 

2. Санација клизишта у Себечевцу  11.820.000 11.820.000 

3. 
Санација клизишта „Здравиње“ на општинском 
путу Здравиње - В. Шиљеговац  

 30.000.000 30.000.000 

  Буџет Града Крушевца 40.000.000 

  Република Србија 81.820.000 

  Укупно 121.820.000 

 

 

 

Ц.  ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

(поправка саобраћајне инфраструктуре) 

1. 
Набавка и уградња опреме за мониторинг и контролу саобраћаја на 
територији града Крушевца  5.000.000 

2. 
Набавка и уградња успоривача саобраћаја (лежећих полицајаца) и припа-
дајуће саобраћајне сигнализације 1.000.000 

3. 
Набавка транспорт и уградња пешачких ограда у зонама школа на 
општинским путевима 

1.000.000 

4. 
Набавка и уградња промењиве саобраћајне сигнализације на саобраћајном 

стубу 
1.000.000 

5. 
Изградња пешачких стаза - тротоара у зонама школа на општинским 

путевима 
2.950.000 

  Укупно  10.950.000 
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Д.  УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА   

   

1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ                                  

 Текуће поправке и одржавање 35.800.000 

2. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 

65.000.000 

3. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 

ПРЕОСТАЛОГ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 

39.000.000 

4. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА    

 
Редовно и зимско одржавање и ревитализација улица и путева,  одржавање 
саобраћајне сигнализације и опреме, одржавање пружних прелаза и 
семафора на територији града Крушевца 

278.800.000 

5. УТРОШАК ВОДЕ НА ЈАВНИМ ЧЕСМАМА И ФОНТАНАМА  1.600.000 

6. 
УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
12.000.000 

 Укупно – буџет Града Крушевца   432.200.000 

 

 

 

 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Буџет Града Крушевца)   

   

1. 
Инвестиције пренете из претходне године на реализацију  

у 2021. год. 
365.470.817 

2. А. Припремање грађевинског земљишта 200.601.000 

3. Б. Опремање грађевинског земљишта (Б1+Б2+Б3+Б4+Б5) 562.438.304 

 Б1. Саобраћајнице 200.403.446 

 Б2. Инфраструктура  239.037.942 

 Б3. Партерно уређење  11.600.000 

 
Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области опремања и 

уређивања грађевинског земљишта 
71.396.916 

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

Града) 
40.000.000 

4. Ц. Програм унапређења безбедности саобраћаја  10.950.000 

5. Д. Улагања у текуће функције одржавања (Буџет Града) 432.200.000 

 
  

 Буџет Града Крушевца (1+2+3+4+5)  1.571.660.121 

 Република Србија  81.820.000 
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ДЕО  2 

улагања из ванредних и посебних додатних буџетских средстава 
 
 
 

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

обезбеђених посебних додатних буџетских и других средстава. 
 
 
 
 
 

              А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

А1. Планска и пројектна документација  

 

Прибављање пројектне документације 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и 

израда пројектне документације 
5.000.000 

Укупно 5.000.000 

 

Планска документација 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Израда планске и урбанистичко техничке документације 15.000.000 

Укупно 15.000.000 

 

 

            А2. Откуп земљишта 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде  4.000.000 

Укупно 4.000.000 

 

 

              Б.     ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

               Б1. Саобраћајнице 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Реконструкција Ломине улице од Улице Видовданске до Улице 

Душанове (МЗ Деспот Стефан Лазаревић) 
18.000.000 

2. Реконструкција Ул. сликара Миловановића (МЗ Лазарица) 12.000.000 

3. Изградња Улице Тимочке буне (2.фаза) 15.000.000 

4. Реконструкција Улице 12. пешадијски пук (МЗ Прва) 25.700.000 

5. Реконструкција Улице Цанкареве 20.000.000 

6. Изградња пута у Суваји (МЗ Мајдево) 14.000.000 

7. Реконструкција Железничке улице 20.000.000 

8. 
Реконструкција Ул. Станка Ђорђевића (сокак Малинићи) у Срњу  

(МЗ Јасика) 
2.000.000 

9. Санација одрона и реконструкција пута Мала Река - Крушинце 9.600.000 
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10. Реконструкција пута Љубава - Каменаре (МЗ Коњух) 14.640.000 

11. Реконструкција Косовске улице 46.587.122 

12. Реконструкција Јагодњачке улице од Јасике до  Велике Крушевице 23.000.000 

13. Реконструкција улице у Читлуку 6.000.000 

Укупно 226.527.122 

 
 
 

Б2. Инфраструктура 
 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Уређење изворишта киселе воде у Жабару са одводним каналом до 

реке Пепељуше (МЗ Жабаре) 
5.000.000 

2. Реконструкција моста у насељеном месту Сеземче (МЗ Трмчаре) 1.500.000 

3.  
Реконструкција бране у Зебици (израда бетонских преграда против 

бујица на Срндаљској реци)  (МЗ Мала Река) 
3.000.000 

4. Извођење радова на  водоводној мрежи у Цанкаревој ул. 9.000.000 

5. Реконструкција топловодне мреже у Цанкаревој улици 4.180.000 

6. Извођење радова на водоводној мрежи у Железничкој ул. 6.000.000 

7. Извођење радова на  водоводној мрежи у Косовској улици 23.400.000 

8. Реконструкција топловодне мреже у Косовској улици 6.500.000 

Укупно 58.580.000 

 
 
 

Б3. Партерно уређење  

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Изградња пешачке стазе од Ул. Колубарске битке до Парка Багдала  5.640.000 

2. Уређење слободних површина у зони Улице сликара Миловановића  18.000.000 

3. 
Партерно уређење простора на кат. парцели. бр. 2395/2 КО Крушевац 

(локација код кружног тока код касарне „Цар Лазар“) 
1.500.000 

Укупно 25.140.000 

 
Б4. Изградња (реконструкција, санација)  улица, путева, мостова;  

            партерно уређење, јавна расвета, други  радови 
 
 

Опис 
Износ (РСД) 

380.000.000 

Асфалтирање пута Пасјак - Мали Шиљеговац  
Санација два клизишта у Пасјаку и једног у Бовну  (МЗ Бован) 

 

Изградња улица у насељу Багдала 3 (део Улице Командира Санде, Светомира 
Митића, неименована изнад Мојковачке улице, део Ул. Косовске битке) 
Проширење мреже јавне расвете (Ул. Николе Вилимоновић, и раскрсница Авалске 
улице и Ул. Багдалски венац)  
Уређење и каналисање потока иза Ужичке улице (МЗ Багдала) 

 

Завршетак започетих радова реализованих учешћем грађана - крак Улице  Момира 
Петровића – 110м 
Асфалтирање улица за које су грађани плаћали самодопринос: Буковичка, Ивана 
Лукомског, Радета Павловића  - укупно 267м 
Асфалтирање неасфалтираног дела улице Василија Миловановића до улице Саве 
Милошевића  
Асфалтирање неасфалтираног дела Улице Краља Уроша  
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Асфалтирање Ул. Шандора Петефија (Ул. Бранка Жарковића) 
(МЗ Бивоље) 

Уређење школског игралишта 
Уређење аутобуских стајалишта (МЗ Беласица) 

 

Асфалтирање улица у дужини од 6,5 километара 
Проширење сеоског гробља (МЗ Бела Вода) 

 

Асфалтирање сеоских путева у Великим Купцима у дужини од 700 метара 
(Мијатовицки пут и Заселак Џевери) 
Асфалтирање сеоских путева у Гркљанима (Аксентијевићи, Судимци и Вучићки 
пут) 
Асфалтирање пута на кат. парц. бр.2581 КО Штитаре у дужини од 550 метара и 
асфалтирање сеоског пута од Дома према Малим Гркљанима  
Асфалтирање сеоског пута у Малим Купцима од моста на Расини до засеока 
Дишковићи у дужини од 1500м 
Асфалтирање раскрсница у Себечевцу - пут који води према Доњем Ступњу 
Асфалтирање општинског пута Себечевац-Дољане у дужини од 380 метара 
(деоница пута која је остала неасфалтирана због појаве клизишта од пре неколико 
година) 
Уређење центра села у Себечевцу (МЗ Велики Купци) 

 

Проширење гробља у Великом Шиљеговцу 
Изградња и поправка саобраћајница средствима из буџета: кружни пут од ЕПС-а до 
воденице 3.5км, пут за Страну, пут за Бојинце, пут за Горњу малу, за Рујник, за 
Матејиће 
Изградња  путева са учешћем грађана: пут за Ровину, пут до куће Минић 
Славољуба, пут за Доње Весиће,  пут до куће Бељић Слађане, пут до куће Панић 
Мирослава, пут поред амбуланте (са мостом), пут поред ловочувара, пут за 
игралиште, пут за Страну (наставак), пут за Ћерамџије, за Арнауташе, за Матејиће 
(наставак), пут за Ћуковац, пут за депонију 
Израда паркинг простора у центру насеља 
Уређење речног корита Рибарске и Срндаљске реке, као и осталих водотокова на 
територији В. Шиљеговца  (МЗ Велики Шиљеговац) 

 

Реконструкција Улице Колубарске битке  
Израда пешачке стазе од Улице Милутина Миланковића до трим стазе на Багдали  
Реконструкција улице на Костурници од Улице Ћирила и Методија  до сале за 
физичко васпитање  ОШ „Драгомир Марковић“  (МЗ Веселин Николић) 

 

Ревитализација пута Наупаре - Витановац - Јабланица - Шогољ у дужини од 5,5 км  
Асфалтирање Ул. Св. Јоаким и Ана у Јабланици према истоименој цркви 
Асфалтирање улице према фамилији Цветић у Шогољу (МЗ Витановац) 

 

Асфалтирање прилаза цркви и аутобуског окретишта у насељеном месту Буци 
Улична расвета од насеља Кисела вода до Буковице (МЗ Велика Ломница)  

 

ГАРИ 
Асфалтирање пута до гробља  - деоница  Ул. 21.новембар и Улица кнеза Лазара 
Асфалтирање дела Ломине улице у дужини од 100 м 
Асфалтирање дела Слатинске улице у дужини од 100 м 
ЦЕРОВА 
Асфалтирање локалног пута Церова - Александровачки пут у дужини од 1200 
метара 
Реконструкција дотрајалог асфалтног локалног пута од краја Гари до школе у 
Церови 
Асфалтирање пута Церова- заселак Тољевац у Мешеву у дужини од 900м 
Асфалтирање игралишта за мале спортове у центру села  (МЗ Гари) 

 

Изградња канализационе мреже (МЗ Гаглово) 
Асфалтирање и реконструкција сеоских путева  
Наставак изградње пешачке стазе кроз Гаглово и заселак Ново село поред државног 
пута Крушевац - Каоник  
Постављање надстершница на аутобуским стајалиштима 
Чишћење корита Гагловске реке  (МЗ Гаглово) 
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Асфалтирање улице у Доњој мали - Улица Деспота Стефана у дужини од 380 метара  
Асфалтирање Улице у Липовици у дужини од 120м 
Асфалтирање Улице Вука Караџића  у дужини од 500 метара од кружног пута до 
куће Јовановић Негована  
Асфалтирање Улице Вељка Миљковића (Саири) у дужини око 250м  
(МЗ Глободер) 

 

Асфалтирање пута Вукојевићи у Г.Степошу у дужини од 100 метара (МЗ Горњи 
Степош) 
Асфалтирање пута до сеоског гробља и цркве у Г.Степошу у дужини од 900 метара 
Асфалтирање пута Доња Мала у селу Шавране у дужини од 800 м 
Постављање мобилијара за децу и теретане на отвореном у дворишту основне 
школе у Г.Степошу (МЗ Горњи Степош) 

 

Асфалтирање општинског пута Дворане-Ловци-Кобиље кроз село Ловци у дужини 
од 1850 метара са обезбеђеним учешћем мештана 
Асфалтирање пута до сеоског гробља у Дворану, дужине 800 метара са учешћем 
грађана 
Асфалтирање пута у селу Пољаци до цркве Св.Оци у дужини од 800 метара уз 
учешће мештана 
Асфалтирање пута у Дворану у засеоку Ружићи дужине 750 метара уз учешће 
мештана 
Асфалтирање више путних праваца у селу Петина у дужини од 1км уз учешће 
мештана  (МЗ Дворане) 

 

Чишћење потока Дединац у горњем делу насеља 
Наставак изградње канализационе мреже, замена водоводне мреже  
Проширење гробља у Дедини 
Изградња нове мреже уличне расвете у улицама: Ђакове Буне, Војводе Дејана, 
Дунавској 
Асфалтирање и поправка Ул. Дунавске,  асфалтирање Ул. Дунавске друга десно уз 
учешће грађана 30%  (МЗ Дедина) 

 

Израда паркинг простора у оквиру Босанске, Шуматовачке, Таковске и Душанове 
улице 
Изградња паркинг простора иза биоскопа Европа до Чупићеве 
Уређење простора на адреси Трг фонтана бр.35 - уклањање гаража 
Реконструкција Далматинске, Жупске и Призренске улице  (МЗ Деспот Стефан 
Лазаревић) 

 

Наставак активности на откупу парцела, проширење гробља у Доњем Степошу и 
уређење дела новог гробља у Липовцу 
Асфалтирање Улице хероја Милана Тепића у новом делу насеља Липовац у дужини 
од 450 метара 
Асфалтирање Улице војника Стојадина Мирковића у новом делу насеља Липовац у 
дужини од око 600 метара 
Изградња тротоара поред регионалог пута кроз насељена места Липовац и Доњи 
Степош 
Изградња канализационе мреже у Доњем Степошу 
Проширење мреже уличне расвете у оба насељена места 
Регулација водотока потока Одајац у горњем и доњем делу слива 
Изградња јаза и чишћење ваде за потребе наводњавања у Доњем Степошу и 
Липовцу 
Асфалтирање Улице Милијана Тосковића у старом насељу Липовац у дужини од 
око 350м (МЗ Доњи Степош) 

 

Асфалтирање Липљанске улице, као и асфалтирање дела Липљанске улице од 
према Багдали у дужини од око 100 м  
Асфалтирање дела улице Милутина Бојића (100 м) 
Асфалтирање Гарске улице (250м) 
Асфалтирање Поп Лукине улице у дужини од 120 м  
Наставак каналисања Гарског потока (МЗ Доња Пакашница) 
 

 



  29.12.2020.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                        11 
 

 

Изградња водоводне мреже у Ђунису и Јошју 
ЂУНИС  
Асфалтирање путева у Ђунису у дужини од укупно 307м (од куће Милошевић 
Љубише до куће Стојадиновић Зорана и од куће Милошевић Марка до 
Димитријевић Дејана) 
Изградња тротоара поред регионалног пута у Ђунису 
ЈОШЈЕ  
Асфалтирање пута у засеоку Буђевац (око 400м) (МЗ Ђунис)  

 

Асфалтирање путног правца Стојадиновићи у дужини 800м  
Асфалтирање путног правца Ђелићи у дужини од 400м уз учешће мештана 
Асфалтирање кружног пута кроз Влашко поље у дужини од 700м уз учешће 
мештана (МЗ Здравиње) 

 

Проширење гробља у насељеном месту Треботин 
Асфалтирање пута Чолићи у Жабару и пута Симићи у Треботину   
Уређење пута Треботин - Мачковац (МЗ Жабаре) 
 

 

ЈАСИКА 
Асфалтирање улица: 14.октобар (380м), Омладинска (180м), Моравска (350м), 
Миљковачка (180м) 
Уређење игралишта за мале спортове иза Дома културе 
Проширење гробља 
ВЕЛИКА КРУШЕВИЦА 
Асфалтирање Ул.  29. новембра и Балканске  
Изградња канализационе мреже 
Санација моста на Басарској реци (Доња мала 
СРЊЕ 
Изградња канализационе мреже 
Асфалтирање улица: Радивоја Спасића 250м, Јолицки сокак 70м, Првомајска 70м 
Санација пута Бугар мала 
ГАВЕЗ 
Уређење улице према кући Илића са постављањем уличне расвете  (МЗ Јасика) 

 

Асфалтирање путног правца Вељковићи - 330м уз учешће мештана 
Асфалтирање путног правца „Дабицки сокак“ - 350м уз учешће мештана 
Асфалтирање путног правца „Микрон“ - 150м уз учешће мештана 
Асфалтирање платоа и приступног прилаза код школе у Каонику 
Реконструкција тзв. пута Друм -1200м 
Санација пута Петровићи - 400м (МЗ Каоник) 

 

Изградња тротоара у Капиџијској улици  
Асфалтирање Улице Петра Ичка  
Изградња моста у Ул. Петра Ичка 
Наставак асфалтирања улице у Добромиру до краја места 
Асфалтирање Улица Петра Добровића 
Проширење мреже уличне расвете до кожаре у Добромиру (МЗ Капиџија) 

 

 
ВЕЛИКО ГОЛОВОДЕ 
Асфалтирање путева у насељеном месту у дужини од око 800м 
Проширење гробља 
КОБИЉЕ 
Изградња моста преко реке Росуље 
Асфалтирање пута В. Головоде - Станци 
Асфалтирање путева по насељеном месту 
СТАНЦИ 
Асфалтирање  пута Станци - Сушица 
Изградња терена за мале спортове  
Асфалтирање пута Станци - Ловци - Здравиње (заселак Коса Ловци) 
Проширење сеоског гробља (заселак Коса Ловци) (МЗ Кобиље) 
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Асфалтирање пута у засеоку Здравковићи (600м) БРАЈКОВАЦ 
Асфалтирање пута  Каменаре - Парцане (2200м) КАМЕНАРЕ 
Асфалтирање пута Коморане - Лазаревац (1500м) КОМОРАНЕ 
Асфалтирање путних праваца уз учешће грађана (Брајковац, Љубава, Каменаре) 
(МЗ Коњух) 

 

Наставак реконструкције путног правца Срње - Крвавица  
Асфалтирање улица у Крвавици у засеоцима Богдановићи, Милошевић, Јовановић  
Асфалтирање улице у Шашиловцу у засеоку Исајловић 
Проширење сеоског гробља у Крвавици  (МЗ Крвавица) 

 

Асфалтирање улицe Милутина Јефтића (800м) 
Проширење сеоског гробља  (МЗ Кукљин) 

 

Изградња канализационе мреже у Ул. Краља Петра Првог 
Изградња тротоара у Ул. Петра Добрњца (стари назив Моравска)  
Изградња уз учешће грађана: Ул. Ивана Крилова, Ул. Вељка Петровића, Ул. 
Чкаљино сокаче (предзадња споредна улица са леве стране у Ул.Петра Добрњца), 
споредне улице са припадајућим бројевима од 29 до 37 у Ул. Алексе Ненадовића  
Изградња улица у другом приоритету: Јефимијина, Градачка, Косовке девојке, 
Самодрешка, Доктора Ерића, Добрија Димитријевића, Леополда Аржишника, 
Краља Драгутина, Мачковачке, Глободерске, Пепељевачке,  
Изградња тротоара у Ул. Краља Милутина и Михајла Јевтића са парне стране 
Уређење слободних површина  на раскрсници улица Краља Петра Првог и 
Серафима Неготинца као и раскрсници улица Краља Петра Првог и Ул.Петра 
Добрњца 
Реконструкција водоводне мреже у Лафонтеновој ул., Виноградарској ул., 
Војислава Илића од Ул. цара Лазара до раскрснице Ул. Стевана Сремца и Ресавске 
Реконструкција уличне расвете у Ул. Стефана Првовенчаног, Јефимијиној, 
Михизовој, Стевана Сремца 
Предлог за измену Плана детаљне регулације за насеље „Баре“  (МЗ Лазарица) 

 

Пресвлачење асфалтом пута Лазаревац - Коњух (2км) 
Асфалтирање дела пута према Лазаревац - Коморане 
Асфалтирање пута према гробљу (МЗ Лазаревац) 

 

Реконструкција пута у Мачковцу од продавнице до засеока  Миловановићи 
Асфалтирање пута од Мачковца према Глободеру, заселак Миљковићи 
Асфатирање пута од цркве у Мачковцу (МЗ Мачковац) 

 

Асфалтирање пута до цркве „Св. Илија  
Рехабилитација Ул. Молерове  
Проширење мреже јавне расвете у Ул. Ражањској, Савској, Биљевачкој, као и у 
другим улицама где не постоји 
Проширење сеоског гробља  (МЗ Макрешане) 

 

Изградња пешачке стазе поред регионалног пута кроз  Мајдево и изградња 
аутобуског стајалишта на сувајском путу (МЗ Мајдево) 

 

Асфалтирање пута Мала Река - Рлица  
Израда бране у Великом Крушинцу 
Пробијање старог пута зв. Малоречко поље (МЗ Мала Река) 

 

Асфалтирање улица за које су грађани плаћали самодопринос: неасфалтирани део 
Фрушкогорске улице, Ул. Станоја Станојевића дужине око 450м,  Дворанска улице 
- 90м, Ул. Мендељејева у дужини од 200м, Дунавска улице у дужини од 200м  
Асфалтирање улица уз учешће грађана од 30%: Абердареве у дужини око 100 
метара, Мојсињске дужине око 150 метара, Доктора Николајевића дужине око 150 
метара, Наупарске улице у дужини око 100 метара, Ул. Солунских бораца дужине 
око 100 метара, асфалтирање споредне улице из ул. Мартовских жртава  бр. 24 – 
40м, Голубака ул., Ул. Владимира Карана - око 100м (МЗ Мало Головоде) 

 

Наставак радова на асфалтирању локалног пута Мешево - Шавране (рег. пут за 
Брус) - 1500м 
Асфалтирање путних праваца у  Мешеву и Дољану   
Проширење мреже јавне расвете у Мешеву и Дољану  
Проширење фудбалског игралишта и изградња трибина (МЗ Мешево) 
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Асфалтирање Венизелисове улице - 175м 
Асфалтирање Северне улице -100м  
Асфалтирање Поп Љубине улице 300м са реконструкцијом канализационе мреже 
Асфалтирање Ул. Петра Јовановића - 300м (МЗ Мудраковац) 

 

Асфалтирање путева у Модрици 
Реконструкција постојећих мостова у Модрици  
Реконструкција пута за сеоско гробље  (МЗ Модрица) 

 

Проширење гробља 
Асфалтирање споредних улица 
Асфалтирање пута према цркви Св. Архангел и Гаврило 
Уређење спортских терена за одбојку, кошарку и мали фудбал са осветљењем истих 
поред фудбалског игралишта 
Проширење мреже уличне расвете  
Изградња канализационе мреже у делу Улице Симе Милутиновића Сарајлије и у 
Едисоновој улици 
Уређење канала за одвод атмосферске воде; постављање заштитних ограда на 
критичним местима поред главног путног правца  
 (МЗ Паруновац) 

 

Асфалтирање засеока уз учешће мештана у дужини од 750 м 
Асфалтирање пута до сеоског гробља у Вратару - 250м (МЗ Падеж) 
Реконструкција пута од насељеног места Падеж кроз Вратаре до Варваринског пута 
од 2,5км 
Асфалтирање пута према гробљу у Глобару поред цркве - 800м 
Асфалтирање пута према школи у Глобару - 200м 
Асфалтирање пута у Вратару од продавнице према Бошњану уз учешће мештана 
Вратара - 250м 
Асфалтирање пута од центра Глобара кроз насељено место према Каменару - 1400м 
(МЗ Падеж) 

 

Пепељевац 
Асфалтирање Шумадијске улице у Пепељевцу до краја гробља 
Вучак 
Асфалтирање путног правца у засеоку Кљајићи 
Реконструкција игралишта у школском дворишту 
Лукавац 
Санација моста на путу Лукавац - Церова 
Наставак асфалтирања пута за Церову - деоница регионалног пута Крушевац – 
Александровац кроз Лукавац до асфалтираног дела који води за Церову  
(МЗ Пепељевац) 

 

Реконструкција улица, тротоара, водоводне и канализационе мреже у улицама 
Варшавска, Војвођанска, Ранкеова (стари назив Хранислава Ђуровића и Дике 
Глигоријевић), Александра Флеминга (стари назив Блаже Думовића) 
Асфалтирање прилаза зградама у Ул. Душановој испред зграде 124, 126, 128 и 130, 
уређење паркинг простора испред зграде 124 и 128 и уређење зелене површине и 
поплочавање код поменутих зграда 
Асфалтирање продужетка Варшавске улице преко Војвођанске у дужини од 100 
метара 
Поплочавање простора испред зграде МЗ у површини од 400 м2 у Ул. Душановој и 
Роденовој (уз учешће МЗ 210.000дин) 
Санација прилаза згради и улаза у саму зграду  Кула 6 у Ул. Булевар Николе Пашића 
(МЗ Прва) 

 

Асфалтирање Ул. принцезе Оливере са уређењем паркинга у овој улици који се 
налази иза зграда 41,43и 45 из Ул. Достојевског 
Асфалтирање прилаза и простора око гаража у Расаднику 1 (ул. Чеховљева иза 
објеката К5 и К6) 
Изградња пешачке стазе у насељу Расадник 2 - од низа гаража иза објекта топлане, 
иза стамбене зграде 1 и 3 у улици Алексе Шантића до раскрснице Ул. Слатинске и 
Алексе Шантића  
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Уређење пешачке стазе од стамбеног насеља Расадник 2 до Меморијалног 
комплекса "Слободиште" 
Регулисање одвођења атмосферски вода са простора теретане на отвореном у 
Расаднику 2 
Проширење тротоара у делу Косовске улице, преко пута „Јухора“ 
Изградња тротоара у делу Ул. Милитијадиса Маргаритиса (70м) 
Постављање расвете на спортском терену у дворишту Економске школе и изградња 
трим стазе 
Реконструкција фекалне канализације у Ул. Алексе Шантића у Расаднику 2 
Изградња кружног тока између Ул. Косовске, Достојевског, Лава Толстоја 
(МЗ Расадник) 
Рибаре 
Изградња терена за велики фудбал 
Гревци 
Асфалтирање пута ка цркви Св.  Антонија Преподобног, кат. парцела бр. 2079 КО 
Гревци, 300м 
Рибарска Бања  
Санација путног правца 5281 КО Рибаре и изградња приступа тој саобраћајници 
Изградња парка код моста у Рибару 
Пресвлачење асфалта на путном правцу у Зубовцу 
Асфалтирање путног правца трафостаница-Агатоновићи-Младеновићи у Росици 
Асфалтирање путног правца ка Бољевцу 
Санација и изградња пута са реконструкцијом канала на путном правцу Рибаре - 
Срндаље кроз насеље звано Клисурци  (МЗ Рибаре) 

 

Санација ограде моста у горњем делу Сушице - засеок Бучина 
Асфалтирање улица: поред ОШ „В. Станковић Корчагин“ до моста преме Бучини -
110м уз учешће грађана,  пут у засеоку Димитријевићи у Црквини - 900м, пут у 
старом селу према цркви Св. Петке - 650м, пут у засеоку Гагићи  у Сушици -600м, 
пут од млекаре Нина до домаћинства Миловановић Дејана - 100м, пут од сеоског 
гробља до домаћинства Ђорђевић Драгија - 100м 
Изградња градске водоводне мреже за нас. Места Сушица, Позлата и Црквина 
(МЗ Сушица)  

 

Асфалтирање пута од домаћинства Драгослава Милошевића до школе (460м) 
Асфалтирање пута Текије - Дедина (710м) 
Асфалтирање сеоског пута у месту званом Бубан (100м) 
Ограђивање школског дворишта и изградња спортског терена у школском 
дворишту 
Уређење простора око Споменика палим борцима који се налази испред Дома 
културе у Текијама 
Постављање мобилијара у школском дворишту (МЗ Текије) 

 

Реконструкција мостова у насељеним местима Сеземче и Слатина (МЗ Трмчаре) 
Асфалтирање локалних путева уз учешће грађана у Трчмару, Сеземчи, Слатини, 
засеоку Дрење 
Изградња канализационе мреже у засеоку Дрење  (МЗ Трмчаре) 

 

Асфалтирање путева: Набрђе - Туфегџићи - Школа до асфалтираног дела, Блато - 
Јолићи, Набрђе - Живковићи, Судимци до асфалтираног дела, Велики мост - до куће 
Ђурић Будимира 
Реконструкција базена за пијаћу воду и делимична реконструкција водоводне 
линије од школе до засеока Судимци (МЗ Ћелије) 

 

Изградња ул. Божидара Станковића (Звечанска) са попречним улицама у дужини од 
500 метара 
Изградња Приштинске улице у дужини 450 м 
Изградња Ул. Исидоре Секулић у дужини од 250 м 
Изградња Чајкине улице у дужини од 160 м 
Изградња Ул. Наде Павловић (Јанка Катића) у дужини од 140 м 
Изградња Улице Милена Петровића у дужини од 140 м 
Изградња попречних улица из Ул. Комесара Вулета у дужини од 200 м 
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Реконструкција тротоара у Ул. Драгомира Љубисављевића, Милетине Буне и 
изградња тротоара у Ул. Весник мира (МЗ Уједињене нације) 
Реконструкција Багдалске улице  
Уређење Кошијског потока између Улица мајке Југовића и Немањине улице 
Уређење споредне улице  (Ул. Цара Лазара бр.124)  
Реконструкција Улице Рличке, Домантијеве, Гетеове, Балзакове и Бајронове  и део 
Улице  војводе Путника испред броја 61а,б,ц,д,е (слепа улица, стари назив Радомира 
Стојадиновића) (МЗ Цар Лазар) 

 

Асфалтирање Магличке улице 
Асфалтирање паркинга у Ул. Василија Великог (између бројева 1 и 3 и бројева 5 и 
7) и завршетак асфалтирања наведене улице до зграде у Ул. Југ Богдановој 52 
Асфалтирање дела Ул. Стевана Синђелића од бр.5 до зграда у Ул. Југ Богдановој  
Асфалтирање Железничке улице  
Завршетак реконструкције степеништа у Бријановој улици која води према 
аутобуској станици (МЗ Центар) 

 

Читлук 
Асфалтирање Ул. Поп Маринка у Читлуку - 450м 
Пресвлачење асфалта у Ул. Милоја Закића и Ул. 29. новембра  
Ул. Јустина Поповића  
Бегово Брдо 
Асфалтирање пута до гробља - 450м 
Асфалтирање крака Шелетове улице у дужини од 150м 
Изградња канализационе мреже  
Завршетак радова на реконструкцији Ул. Властимира Ђузе Стојиљковића                
Проширење гробља  
Наставак асфалтирања Ул. Радојке Живић (МЗ Читлук) 

 

Асфалтирање улица у дужини од 2км  
Изградња канализационе мреже  
Регулисање водотокова 
Уређење платоа испред сеоске чесме “Пчела” (МЗ Шанац) 

 

Укупно 350.000.000 
 
 
 

 

Рекапитулација (део 2) 
 

А. Припремање грађевинског земљишта 24.000.000 

Б. Опремање грађевинског земљишта 660.247.122 

Б1. Саобраћајнице 226.527.122 

Б2. Инфраструктура 58.580.000 

Б3. Партерно уређење  25.140.000 

Б4. Изградња (реконструкција, санација)  улица, путева, мостова; 

партерно уређење, јавна расвета, други  радови 
350.000.000 

Укупно (А+Б)  684.247.122 
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ЈКП „ВОДОВОД“ КРУШЕВАЦ 

 

СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

             А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

А1. Пројектна документација, геодетске услуге и др. 

  

Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. 
Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за 

водоснабдевање МЗ Рибаре (буџет Града) 
700.000 

2.  
Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за 

водоснабдевање МЗ Шиљеговац (буџет Града) 
600.000 

3. Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара Јасика 600.000 

4. 
Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре (буџет 

Града) 
3.800.000 

5. 
Израда техничке докумантације фекалне канализације за насељено место 

Макрешане 
1.500.000 

6. 
Израда техничке докумантације фекалне канализације за систем 

Пепељевац 
1.500.000 

7. 
Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи 

Степош 
600.000 

8. 
Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији 

града Крушевца 
3.000.000 

9. 
Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса 

производње воде у Мајдеву 
3.000.000 

10. Израда анализе постојећег стања канализационе мреже 240.000 

 Укупно    15.540.000 

 

 

 

          А2. Откуп земљишта 

 

Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. Решавање имовинско-правних односа  480.000 

 Укупно    480.000 

                   

                      

Б.  ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
  

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Изградња резервоара Коњух - друга фаза 4.680.000 

2. Изградња црпне станице Љубава - друга фаза 1.980.000 

3. Изградња резервоара Глобаре - друга фаза 3.420.000 

4. Изградња хидрофора Глобаре 3.200.000 

5. Изградња црпне станице Глобаре - друга фаза 3.200.000 
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6. Изградња резервоара Љубава 14.880.000 

7. Изградња црпне станице Лазаревац 7.920.000 

8. Изградња резервоара Лазаревац 16.440.000 

9. Изградња хидрофора Лазаревац 1.800.000 

10. Реконструкција водоводне линије Буци - Јастребац - друга фаза 1.920.000 

11. Изградња црпне станице Јастребац 1 7.560.000 

12. Изградња водоводне линије - Марка Орловића  8.600.000 

13.  Изградња водоводне линије - Ул. Филипа Вишњића    4.100.000 

14. Изградња водоводне линије - Ул. Јефимијина    3.700.000 

15. Изградња водоводне линије - Ул. Срђана Родића 5.400.000 

16. Изградња водоводне линије - Ул. Мише Митровића  10.300.000 

17. Доградња система за даљински надзор и управљање 600.000 

18. Изградња водоводне линије у Ул. Јована Савковића 3.100.000 

19. Изградња водоводне линије у Ул. сликара Миловановића 3.500.000 

20. Изградња водоводне линије у Шуматовачкој ул. 3.100.000 

21. Изградња водоводне линије - Ул. Виноградарска 3.200.000 

22. Изградња фекалне канализације у Ул. сликара Миловановића 3.450.000 

23. Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза 1.000.000 

24.  Изградња прикључне водоводне и канализационе линије за Ковид болницу  14.400.000 

25. Изградња водоводног система за аеродром "Росуље" 1.000.000 

26. 
Изградња водоводних мрежа насељеним местима Дворане, Петина, 

Пољаци, Ловци, Здравиње, Коњух, Љубава, Коморане, Лазаревац, Глобаре 
6.000.000 

27. Изградња система за ДНУ водоводног система Кукљин  2.400.000 

28.  
Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - Ул. Симе 

Милутиновића 
3.500.000 

29. Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - Едисонова ул. 2.950.000 

 

Укупно   

 

147.300.000 

                     

 

 

     III  ОСТАЛО 

 

Р.бр. Опис 
Износ  

(РСД) 

1. Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 1 240.000 

2. Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 2 1.188.000 

3. 
Услуга консултантског надзора Постројења за пречишћавање отпадних 
вода у пробном раду 

360.000 

4. 
Технички преглед и прибављање употребне дозволе за Постројење за 
пречишћавање отпадних вода (буџет Града) 

2.500.000 

 Укупно 4.288.000 
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ“  

КРУШЕВАЦ 

 

Р.бр. Опис 
Износ  

(РСД) 

1. 

 

Израда техничке документације за уређење гробне парцеле XXIX 

на Новом гробљу  

600.000 

2. Приступне саобраћајнице до депоније Срње 3.000.000 

3. Уређење гробне парцеле  на Старом гробљу 1.200.000 

4. Мобилијар за игру деце и израда неопходне пратеће сигнализације 5.000.000 

 Укупно 9.800.000 

 

 

 

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ 

 

Опис Износ (РСД) 

Изградња топловода за повезивање Топлане и будуће Енергане на био-масу 
 

90.500.000 

Ремонт котлoвског постројења у котларници Прњавор 5.000.000 

Ремонт вреловодног котла ВКР 30 у ЦТИ 8.000.000 

Ремонт котла у котларници Баре 2.000.000 

Укупно 105.500.000 

  

 

Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

I Број: 418-1/ 2020                 ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                                                            Предраг  Вукићевић, с.р.  
 
 

____________________ 
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478 
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. 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 2. став 2. Одлуке о отуђењу и давању у 
закуп грађевинског земљишта („Сл. лист града Кру-
шевца“ бр. 15/18 и 16/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл.лист града Крушевца“ бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА 

  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Овим Програмом отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини града Крушевца за 
2021.годину (у даљем тексту:Програм) обухваћене су 
парцеле које су предвиђене за отуђење у току 2021. 
године (припремљене или у припреми) као и начин 
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта. 

Програм се заснива на решењима и условима 
садржаним у законима, подзаконским актима  и 

одлукама Града Крушевца којима се уређују односи у 
области земљишне политике и грађења. Отуђење 
грађевинског земљишта у јавној својини града 
Крушевца ради изградње спроводи се јавним 
надметањем или прикупљањем понуда јавним 
огласом, по тржишним условима, у складу са Законом 
и одлукама Града Крушевца којима је регулисана 
материја грађевинског земљишта.Изузетно грађе-
винско земљиште може се отуђити  и по цени која је 
мања од тржишне цене или се може отуђити без 
накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе, 
а на начин и под условима прописаним законом.  

 Грађевинско земљиште у јавној својини не може 
се отуђити ако није донет плански документ на основу 
кога се издају локацијски услови, односно грађе-
винска дозвола, с тим да се постојеће и планиране 
површине јавне намене не могу отуђити из јавне 
својине.  

Грађевинско земљиште у јавној својини се 
отуђује из јавне својине, полазећи од тржишне 
вредности непокретности, коју је проценила пореска 
управа у поступку јавног надметања односно прику-
пљања понуда јавним огласом, ако законом није 
друкчије одређено. 

 
За отуђење грађевинског земљишта у 2021. години су следеће  

грађевинске парцеле: 
 

 
СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 
Број 

парцеле 
Лист 

непокретности 
Катастарска 

општина 
Површина 

m2 
Плански документ 

5301/11 9370 Крушевац 277 ПГР Исток 1 

5301/12 9370 Крушевац 331 ПГР Исток 1 

2378/8 8313 Крушевац 2.774 ПГР Север 

5871/1 9370 Крушевац 406 ПГР Исток 1  

5871/4 9370 Крушевац 547 ПГР Исток 1  

5871/5 9370 Крушевац 376 ПГР Исток 1  

2635/101 9484 Крушевац 1.472 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 
делу подблока А2 

6118 9484 Крушевац 1.552 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 
делу подблока А2 

2635/108 9484 Kрушевац 3.927 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“ у 
делу подблока А2 

2635/60 9484 Крушевац 5.248 ПДР „Стари аеродром фаза 1“  

2635/25 8313 Крушевац 2.947 ПДР „Стари аеродром фаза 1“  

2635/49 9484 Крушевац 9.128 ПДР „Стари аеродром фаза 1“ 

2586/18 9370 Крушевац 273 ПГР Југ 

2586/19 9370 Крушевац 283 ПГР Југ 

2586/20 9370 Крушевац 286 ПГР Југ 

2586/21 9370 Крушевац 308 ПГР Југ 

2586/22 9370 Крушевац 293 ПГР Југ 

6086/1 2965 Велики 
Шиљеговац 

1.249 Просторни план града Крушевца 

 

 

СПИСАК ПАРЦЕЛА У ПРИПРЕМИ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

Број 
парцеле 

Лист 
непокретности 

Катастарска 
општина 

Површина 
m2 

Плански документ 

1537 8313 Крушевац 529 ПДР Центар 5 
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Отуђење наведених парцела спроводи се у складу 

са Законом и Одлуком о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта града Крушевца у поступку 
јавног надметања или прикупљања понуда јавним 
огласом. Текстом јавног огласа ближе ће се 
дефинисати поступак и начин отуђења, као и сви 
параметри за изградњу објеката на наведеним 
парцелама у складу са важећим планским актом. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се може 
отуђити и непосредном погодбом у случајевима и у 
поступку који је уређен Законом и Одлуком о отуђењу 
и давању у закуп грађевинског земљишта Града 
Крушевца. Парцеле које представљају предмет 
отуђења непосредном погодбом, немогуће је унапред 
предвидети Програмом, а динамика поступка отуђења 
зависи од сваког конкретног случаја. 

Отуђење других парцела-грађевинског земљишта 
у јавној својини града Крушевца које нису обухваћене 
овим Програмом, могуће је спровести уколико су 
испуњени сви услови предвиђени законом и важећом 
планском документацијом, уколико је њихово 
отуђење од интереса за Град Крушевац и уколико не 
утиче на реализацију овог Програма. 

 
Овај Програм објавити у „Службеном листу 

Града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-158/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
479 
На основу члана 49. Закона о комуналној 

милицији ("Службени гласник РС", бр. 49/19), члана 
22. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца 15/18) и сагласности Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу бр: 06-00-
00151/1-2020-24 од 24.12.2020. године,  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА, 

ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ 
МИЛИЦИЈЕ 

 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком утврђује се боја и начин 

означавања возила и пловила комуналне милиције, 
опрема возила и друга опрема коју користе 
комунални милиционари. 

 
Члан 2. 

 
Возила и пловила, у смислу ове Одлуке, јесу 

службена моторна возила и пловила, прописно 

обојена, означена и опремљена за одржавање 
комуналног реда и обављање других послова из 
делокруга комуналне милиције. 

 
II – БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА 
 

Члан 3. 
 
Основна боја возила комуналне милиције је бела. 
Основна боја пловила  комуналне милиције је 

бела. 
 

Члан 4. 
 
Поред основне боје, на бочним страницама 

возила комуналне милиције је трака бордо боје, 
ширине најмање 250мм. 

 
Члан 5. 

 
Ознаке возила комуналне милиције чини: 
 
1. Налепница са амблемом града Крушевца 

златне боје висине најмање 250мм на предњем делу 
бочних страница возила, на траци из члана 4. ове 
Одлуке,  односно висине најмање 300мм на поклопцу 
мотора, на којој је изглед амблема града у складу са 
Одлуком града којом се утврђује употреба амблема; 

2. Натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ испи-
сан словима беле, рефлектујуће боје  на  делу траке из 
члана 4. ове Одлуке после  амблема града,  

3.   Натпис „ГРАД КРУШЕВАЦ“ исписан сло-
вима бордо боје на предњој страни, односно поклопцу 
мотора возила испод амблема града,  

 
Ознаке и слова из става 1. овог члана  морају бити 

израђене тако да рефлектују светлост. 
 
На возилима могу бити исписани и називи 

информативног садржаја, као што је идентифи-
кациони број радио уређаја, мејл адреса комуналне 
милиције, број контакт телефона и друго. 

 
Члан 6. 

 
Ознакама из претходног члана на одговарајући 

начин означавају се и пловила комуналне милиције. 
 
III- ОПРЕМА ВОЗИЛА 
 

Члан 7. 
 
Опрему возила комуналне милиције могу чинити: 
 
1. Светлосна сигнализација уграђена на 

највишем делу возила у складу са прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима, која се састоји 
од једног или два жута ротациона светла или од два 
извора трепћућег светла жуте боје интегрисана у 
кровну конзолу на којој се на предњој и задњој страни 
налази натпис „ КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ и која 
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може бити опремљена и уређајем с могућношћу 
исписивања наређења; 

2. Уграђен уређај за давање звучних знакова у 
низу тонова различитих висина са микрофонском 
комбинацијом; 

3. Уграђен колски радио уређај за пријем и 
предају на фреквенцијама које користи комунална 
милиција; 

4. Уграђена опрема  за аутоматско препознавање 
регистарских таблица возила путем мобилног видео 
надзора 

5. Возила комуналне милиције  могу имати и 
додатну опрему и уређаје сагласно њиховој намени. 

 
IV – ОПРЕМА КОМУНАЛНОГ  
        МИЛИЦИОНАРА 
 

Члан 8. 
 
Опрема комуналних милиционара, у смислу ове 

Одлуке, јесте опрема за обављање послова из 
надлежности комуналне милиције (у даљем тексту 
комунално-милиционарска опрема) и опрема која је 
потребна за успостављање информатичко - кому-
никацијске повезаности (у даљем тексту: пратећа 
опрема). 

 
Члан 9. 

 
Поред униформе и средстава принуде, односно 

службене палице и средства за везивање, комунално – 
милиционарску опрему чине: 

1. Таблице "Стоп комунална милиција"; 
2. Пиштаљке; 
3. Батеријске лампе; 
4. Фото – видео опрема; 
5. Уређаји за аудио и дигитално снимање, обра-

ду и чување података; 
6. Детектори метала – ручни, за надзор проласка 

лица и за преглед терена; 
7. Лични дозиметри за мерење јонизујућих 

зрачења; 
8. Догледи; 
9. Уређаји за детекцију присуства угљендио-

ксида; 
10. Електронски ласерски уређаји за мерење уда-

љености; 
11. GPS ручни електронски уређаји за ори-

јентацију и навигацију. 
12. И друга опрема предвиђена законом. 
 

Члан 10. 
 
Пратећу опрему комуналне милиције чине: 
 
1. Радио уређаји и њихови додаци; 
2. Рачунарски системи са опремом, мрежна 

опрема и припадајући комуникацијски уређаји и 
сигурносни системи са одговарајућим хардверским и 
софтверским компонентама; 

3. Опрема за заштиту података, као и друга 
неопходна пратећа опрема . 

 

Члан 11. 
 
Опрему из члана 9. и 10. Ове Одлуке, по налогу 

начелника комуналне милиције, задужују комунални 
милиционари лично. 

 
Члан 12. 

 
О задужењу опреме комуналне милиције и 

личном задужењу комуналних милиционара, води се 
евиденција у складу са Правилником о садржини 
евиденција које води Одељење комуналне милиције,  
начину њиховог вођења и уништавању одређених 
података. 

 
Члан 13. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о боји и начину означавања возила и 
опреми комуналне полиције ("Службени лист града 
Крушевца бр. 3/2011).  

 
Члан 14. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „ Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-25/20               ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
480 
На основу члана 64. 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) и члана 
22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.12.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини 

 
Члан 1. 

 
Одређује се Градско веће града Крушевца као 

надлежни орган за доношење Одлуке о расписивању 
јавног огласа за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији града Крушевца, уз сагласност Мини-
старства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а 
у складу са Годишњим програмом заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији града Крушевца. 
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Члан 2. 
 

Комисију за спровођење поступка јавног надме-
тања за давање у закуп и на коришћење пољопри-
вредног земљишта у државној својини образује 
Градско веће града Крушевца и има председника и 
шест чланова. Председник Комисије се именује из 
реда дипломираних правника запослених у Градској 
управи града Крушевца, а чланови Комисије су лица 
пољопривредне, геодетске и економске струке. 

 
Члан 3. 

 
На основу предлога Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини, Градско веће града Крушевца уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, као надлежни орган, доноси Одлуку о 
давању у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини. 

 
Члан 4. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о одређивању надлежног органа за спро-
вођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 10/08, 8/09, 6/11, 8/12,11/13 и 1/14). 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца" 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-292/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
481 
На основу члана 5. став 2. и члана 6. став 1. тачка 

3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 
15/16 и 88/19), чл. 22. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „КРУШЕВАЦ“  КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организовању Јавног комуналног 

предузећа “Крушевац“ Крушевац (,,Службени лист 
града Крушевца,“, бр. 11/2020 - Пречишћен текст) у 
члану 5.- Делатност додају се нове шифре делатности 
које гласе: 

,,37.00 - уклањање отпадних вода (одржавање и 
чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и 
деблокирање одвода), 

93.21 - делатност забавних и тематских паркова, 
93.29 - остале забавне и рекреативне делатности". 
 

   Члан.2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-97/20               ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
482                                                    
На основу члана 47. Закона о јавно-приватном 

партнерству („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 15/16, и 
104/16) и члана 22. тачка 46. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18). 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.12.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ 

ЈАВНОГ АНЕКСА I УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА 

ПРИМАРНОМ НИВОУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
РАСИНСКОГ ОКРУГА 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на нацрт Анекса бр. I 

Уговора о концесији за обављање фармацеутске 
здравствене делатности на примарном нивоу на 
територији Расинског округа, концесионару: 

 
- Апотекарска установа „Dr Max“ Београд са 

седиштем у Београду, Ул. Милоша Поцерца бр. 25 
Београд, ПИБ 100270327, мат. бр. 17151088, као 
носиоцу посла. 

 
II - Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 515-6/20                 ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
483 
На основу члана 32. тачка 4. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник 
Републике Србије", број 129/07 и 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 38. Закона о 
планском систему Републике Србије ("Службени 
гласник Републике Србије", број 30/18) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 
I - Усваја се Локални акциони план за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за 
период 2021-2023. године. 

 
II - Одлуку и Локални акциони план за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за 
период 2021-2023. године објавити у "Службеном 
листу града Крушевца". 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-664/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
* 

*                 * 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И 
РОМКИЊА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
1. УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

 
Локални акциони план за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња града Крушевца је стратешки доку-  

мент који представља основу за планирање и 
спровођење циљева, мера и активности усмерених на 
унапређивање положаја ромске националне мањине, 
а који су усклађени са националном Стратегијом за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици 
Србији која представља кровни стратешки документ. 

 
Израдом Локалног акционог плана се обезбеђује 

системски приступ унапређења квалитета  живота 
ромске популације у области образовања, запошља-
вања, становања, социјалне и здравствене заштите. 

 
Град на овај начин показује континуирану бригу 

о проблемима и потребама ромске заједнице, у циљу 
обезбеђења учешћа ромске популације у свим 
сегментима социјалног, друштвеног и политичког 
живота.  

 
Град Крушевац настоји да буде средина са 

социјалном сигурношћу за све његове грађане, без 
обзира на разлике по питању националног и 
културолошког идентитета, средина у којој важи 
принцип једнакости, солидарности, правичности, 
толерантности, уз поштовање људског достојанства 
сваког грађанина. 

 
У циљу постизања добробити за све грађане, а 

нарочито Роме/киње, град Крушевац ће обезбедити 
свеобухватне мере у области образовања, 
запошљавања, становања, социјалне и здравствене 
заштите повећањем социјалне сигурности кроз 
мултидисциплинаран приступ свих релевантних 
актера на локалном нивоу. 

                                                                                                        

    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                              Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 

 

Листа скраћеница 

ДЗ Дом здравља 

ЕУ Европска унија 

ЈЛС Јединица локалне самоуправе 

ЛАП Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца 

Мобилни тим Мобилна јединица за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу 

ОЦД Организација цивилног друштва 

НСЗ Национална служба за запошљавање 

НСП Новчана социјална помоћ 

ОШ Основна школа 

РС Република Србија 

РТ Радно тело за израду ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

СКГО Стална конференција градова и општина 

Стратегија Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за 

период од 2016. до 2025. године 

СШ Средња школа 

ЦСР Центар за социјални рад 

ПУ  Предшколска установа 

ПВО Предшколско васпитање и образовање 
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1. УВОД 
 
Влада Републике Србије је на седници одржаној 

3. марта 2016. године усвојила Стратегију за соција-
лно укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 
за период од 2016. до 2025. године ("Службени 
гласник РС", бр. 26/2016). Овај документ је настао из 
потребе да се на један системски и свеобухватан 
начин питања социјалног укључивања Рома и 
Ромкиња унапреде, како на националном, тако и на 
локалном нивоу, уз коришћење искустава у 
спровођењу претходне Стратегије за унапређивање 
положаја Рома у Републици Србији (2009-2015. 
година) и полазних основа за израду нове стратегије. 
Институционални ресурси за припрему и спровођење 
Стратегије су Савет за унапређење положаја Рома и 
спровођење Декаде укључивања Рома, Канцеларија за 
људска и мањинска права, Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва, ресорна 
министарства која су задужена да воде јавне политике 
од интереса за остваривање стратешких мера и 
потпредседница Владе Републике Србије и 
министарка грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре која у име Владе координира рад државних 
органа, као и органа јединица локалних самоуправа и 
јавних предузећа у вези са унапређењем положаја 
Рома и Ромкиња1. Роми су једна од најугроженијих 
друштвених група, те је циљ Владе Србије да, кроз 
удружени напор целог друштва, унапреди њихов 
положај како би се смањиле неједнакости које постоје 
између Рома и Ромкиња и остатка становништва. 
Стратегија је  документ јавне политике који у периоду 
до 2025. године предвиђа интензивирање рада 
институција на националном и локалном нивоу на 
питањима социјалног укључивања Рома и Ромкиња и 
сузбијања њихове дискриминације, односно стварање 
услова за пун приступ остваривању људских права 
особа ромске националности.Ромкиње су у посебно 
рањивој позицији и представљају најугроженију и 
најмаргинализованију групу у Србији.Упркос 
помацима који су направљени у претходном периоду, 
оне и даље трпе вишеструке облике дискриминације. 
Патријархат, низак ниво образовања, лош социо-
економски положај, насиље у породици и рани 
бракови су највећи проблеми који угрожавају 
безбедност Ромкиња. Стратегија покрива пет 
приоритетних области: образовање, становање, 
запошљавање, здравље и социјалну заштиту. 

Србија се на путу европске интеграције 
придружила земљама чланицама када је реч о 
социјалном укључивању Рома и Ромкиња, будући да 
је као основу за израду овог документа користила 
Оквир за националне стратегије за интеграцију Рома 
који је Европска комисија, заједно са Европским 
парламентом, прописала за земље чланице, што 
осигурава наставак сарадње и наставак подршке ЕУ 

                                                                                 
1Закључак 05 Број: 035-6254/2015 од 08. јуна 2015. године.  
2 Оперативне закључке је 09. септембра 2015. године 

потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић 

упутила надлежним државним органима са молбом да их у 

наредне две године реализују. 

Србији за унапређење положаја Рома и Ромкиња. 
Стратегија је заснована на постојећим стратешким, 
правним и институционалним ресурсима – 
стратегијама и прописима којима су уређена поједина 
питања унапређења положаја Рома и Ромкиња, али и 
на опредељењу државе да развија програме 
унапређења положаја Рома и Ромкиња исказаним 
Оперативним закључцима са семинара "Социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији" 
(за период 2015−2017. године)2 и Нацрту акционог 
плана за поглавље 233. 

Оперативни закључци са четвртог семинара 
"Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици 
Србији 2017. године" истичу значај координисаног 
рада државних органа, укључујући рад локалних 
самоуправа и јавних предузећа у вези са побољшањем 
ситуације Рома и њиховим пуним учешћем у 
друштвеном, економском, културном и политичком 
животу. Наводи се да, у наредном периоду, акценат 
мора бити на квалитативном спровођењу планираних 
стратешких мера и активности, уз учешће 
представника ромских организација цивилног 
друштва, укључујући Национални савет ромске 
националне мањине са посебним фокусом на локални 
ниво.4 

Локалне самоуправе располажу механизмима на 
основу којих могу да управљају и спроводе 
инклузивне јавне политике, а осим тога Закон о 
локалној самоуправи их обавезује да се старају о 
остваривању људских и мањинских права. Овакво 
усмерење стратешких мера омогућава праћење 
остваривања права Рома и Ромкиња и напредак у вези 
са применом инклузивних политика најпре у локалној 
заједници, а потом и широј заједници. На основу 
непосредних података и информација, локалне 
самоуправе могу да унапреде инструменте и 
механизме помоћу којих је могуће елиминисати 
узроке отежаног приступа правима и структурног 
сиромаштва Рома и Ромкиња. С тим циљем, Влада 
путем Стратегије истиче  потребу да локалне 
самоуправе припремају и усвајају локалне акционе 
планове, усклађене са реалним, општим и локалним 
економским и социјалним развојем, да се обучавају 
стручни тимови у локалној самоуправи који би били 
способни да припреме, спроводе и управљају 
локалном стратегијом социјалног укључивања Рома и 
Ромкиња, и да локалне самоуправе обезбеде средства 
у локалним буџетима за спровођење социјалног 
укључивања Рома и Ромкиња и осигурају доследно 
утврђивање одговорности за спровођење дефини-
саних мера. 

Координационо тело за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња, уз помоћ Канцеларије за људска и 
мањинска права и Тима за социјално укључивање и 
смањење сиромаштва, координира пословима у вези 
са инклузијом Рома и Ромкиња из Акционог плана за 

3 Нацрт акционог плана из августа 2015. године. 
4 Оперативни закључци са четвртог семинара "Социјална 

укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији" 2017. 

године 
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спровођење Стратегије и стара се о успостављању 
одрживих нормативних и институционалних услова 
за спровођење стратешких мера и управљање 
Стратегијом. На покрајинском нивоу ради 
Канцеларија за инклузију Рома при Покрајинском 
секретаријату за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, а на локалном нивоу у 55 
општина и градова у Србији раде локални 
координатори за ромска питања. 

Документ Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња Града Крушевца (ЛАП) 
је израђен у оквиру Програма ИПА 2016 "ЕУ подршка 
инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за 
инклузију Рома" (Програм) који финансира Европска 
унија, а спроводи Стална конференција градова и 
општина (СКГО), док је Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања главни 
корисник. 

Програм има за циљ унапређење и оснаживање 
локалних заједница за укључивање Рома и Ромкиња. 
Општи циљ Програма је подршка текућем процесу 
побољшања социо-економског положаја ромске 
популације у локалним заједницама и спровођење 
приоритетних стратешких мера у Стратегији за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици 
Србији за период 2016. до 2025. године. 

Израда овог ЛАП-а подржана је у оквиру 
Компоненте 1 Програма: Успостављање/унапређење 
локалних стратешких, финансијских и 
институционалних механизама, чији је циљ да пружи 
свеобухватну подршку ЈЛС у унапређењу/развоју 
ЛАП-a за инклузију Рома, успостављању и 
функционисању мултисекторског радног тела и 
мобилних тимова за инклузију Рома. Поред тога, у 
оквиру ове компоненте биће пружене обуке, размена 
најбољих пракси и саветодавна подршка свим 
локалним самоуправама у раду са ромском 
популацијом. 

Град Крушевац је 29.11.2019. године потписао 
Споразум о сарадњи са СКГО који се односи на 
реализацију Компоненте 1 Програма - Успо-
стављање/унапређење локалних стратешких,  фина-
нсијских и институционалних механизама за 
инклузију Рома, којим је град Крушевац потврдио 
своју спремност за остваривање циљева Програма. Са 
циљем унапређивања положаја Рома и Ромкиња у 
граду Крушевцу, у складу са препорукама Владе 
Републике Србије датим у Стратегији, Град је 
покренуо процес израде Локалног акционог плана за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња града 
Крушевца имајући у виду да постојећа Стратегија за 
унапређивање положаја Рома града Крушевца за 
период 2015-2020. године заправо важи до краја 2020. 
године. 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 18.12.2019. године, донело је Решење о 
приступању изради Локалног акционог плана за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња на 
територији Града Крушевца за период 2020 – 2022. 
године и формирању Радне групе, а које је измењено 
у делу који се односи на период усвајања. Наиме, 
18.09.2020. године је Градско веће града Крушевца 
донело Решење о измени Решења о приступању 

изради Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња на територији Града 
Крушевца за период 2020 – 2022. године и формирању 
Радне групе у коме се мења период на који се усваја 
Локални акциони план и то уместо "2020-2022. 
године", стоји "2021-2023. године". Радна група је 
именована у следећем саставу: 

1. Зорана Павловић, координатор Радне групе 
2. Светлана Видановић, Одељење за друштвене 

делатности, члан 
3. Јелена Ивковић, Дом здравља, члан 
4. Сузана Младеновић, Национална служба за 

запошљавање, члан 
5. Ружица Џугурдић, Центар за социјални рад, 

члан 
6. Далиборка Живковић, Предшколска установа 

"Ната Вељковић", члан 
7. Славица Ракић, Основна школа "Нада 

Поповић", члан 
8. Лела Мијаиловић, Хемијско – технолошка 

школа, члан 
9. Ивана Пајић, Одељење за урбанизам и 

грађевинарство, члан 
10. Данијела Живановић, Одељење за имовинско-

правне и стамбено-комуналне послове, члан 
11. Игор Шљивић, Одељење за финансије, члан 
12. Ивана Накић, здравствена медијаторка, члан 
13. Момчило Мутатовић, педагошки асистент у 

ОШ "Драгомир Марковић", члан 
14. Слађана Таировић, педагошки асистент у ОШ 

"Бранко Радичевић", члан 
15. Маја Горановић, педагошки асистент у ОШ 

"Доситеј Обрадовић", члан 
16. Зоран Мутатовић, педагошки асистент у ОШ 

"Деспот Стефан" Горњи Степош, члан 
17. Мирослав Ђорђевић, андрагошки асистент у 

Школи за образовање одраслих, члан 
18. Рака Петровић, Удружење грађана "Романи 

Де", члан 
19. Ивана Хемфлинг, Удружење грађана "Тree 

House", члан. 
 
Током израде овог документа спроведени су 

следећи кораци: припремљена је ситуациона анализа 
са SWOT анализама за пет области: становање, 
образовање, запошљавање, здравље и социјална 
заштита, утврђени су општи циљ и посебни циљеви за 
приоритетне области, идентификоване су мере и 
активности које доприносе остварењу утврђених 
циљева, а такође, за сваку од активности утврђени су 
и носилац и партнери, временски оквир, потребна 
финансијска средства по изворима, циљ, индикатори 
са базним и циљним вредностима и извор 
верификације. 

Одржани су следећи састанци, радионице и 
догађаји: 

• Уводна једнодневна радионица – одржана је 
24.01.2020. године, током које је усаглашена 
методологија за израду ЛАП-а и договорен временски 
оквир и план активности; 

• Дводневна радионица за развој ситуационе 
анализе са SWOT анализом је одржана 11-12.02.2020. 
године и на њој је присуствовало 20 учесника. На овој 
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радионици урађене су SWOT анализе за пет области: 
становање, образовање, запошљавање, здравље и 
социјална заштита и идентификовани су кључни 
проблеми и приоритети за сваку од области. Другог 
дана радионице одржана је фокус група са 
предстaвницима ромске заједнице о кључним 
проблемима и приоритетима у свих 5 области. 

• Дводневна радионица за дефинисање општег 
циља, посебних циљева и мера – одржана је 08-
09.09.2020. године и на њој је присуствовало 23 
учесника. На радионици је дефинисан општи циљ, као 
и посебни циљеви и мере за све области стратешког 
документа: становање, образовање, запошљавање, 
здравље и социјална заштита. Другог дана радионице 
одржана је фокус група са предстaвницима ромске 
заједнице на којој су представљени циљеви и мере 
стратешког документа. 

• Дводневна радионица за израду предлога 
нацрта ЛАП-а одржана је 07-08.10.2020.  године и на 
њој је учествовало 24 учесника. На овој радионици 
идентификовани су пројекти и активности за 
дефинисане мере, а који доприносе остварењу 
утврђених циљева. За сваку активност/пројекат 
утврђени су: носилац и партнери, временски оквир, 
потребна финансијска средства по изворима 
финансирања, циљ пројекта/активности и извор 
верификације. Другог дана радионице одржана је 
фокус група са предстaвницима ромске заједнице на 
којој је представљен Нацрт Локалног акционог плана. 

• Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог 
плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња 
града Крушевца за период 2021-2023. године је 
трајала у периоду од 20-30.11.2020. године. Нацрт 
Локалног акционог плана за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња града Крушевца за период 2021-
2023. године је био објављен на сајту града 
www.krusevac.rs, а такође је постојала могућност 
директног прегледа документа у Одељењу за 
друштвене делатности. Током јавне расправе су сви 
заинтересовани грађани могли доставити примедбе, 
предлоге и сугестије електронским путем или 
предајом на писарници Градске управе. Такође је 
Позив за учешће у јавној расправи на Нацрт Локалног 
акционог плана за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња града Крушевца за период 2021-2023. 
године прослеђен свим локалним медијима, како би 
путем медија позвали све заинтересоване грађане да 
се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у 
процесу израде Нацрта стратешког документа. 

Процес израде ЛАП-а подразумевао је тзв. 
"партиципативни приступ". У изради ЛАП-а 
учествовали су представници институција и 
организација цивилног друштва, укључујући све 
локалне механизме за инклузију Рома, као и 
представнике ромске заједнице, односно 
представнике подстандардних насеља у којима живе 
Роми.   

Локални акциони план за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња у Граду Крушевцу за период 2021 - 
2023. године усвојен је од стране Скупштине града 
Крушевца  25.12. 2020. године 

 

2. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРАВНИ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР РЕЛЕВАНТАН 
ЗА ЛАП ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА 

 
2.1 Локалне стратегије 
 
Тренутно важеће (усвојене) стратегије/локални 

акциони планови града Крушевца су:  
 
• Стратегија за унапређивање положаја Рома 

града Крушевца за период 2015-2020. године 
• Стратегија развоја социјалне политике града 

Крушевца за период 2015-2020. године 
• Локални план акције за децу града Крушевца 

за период 2019-2025. године 
• Локални акциони план за младе града 

Крушевца за период 2020-2025. године 
• План развоја културе града Крушевца за 

период 2018-2023. године 
• План јавног здравља за период 2018-2025. 

године 
• Локални акциони план за запошљавање града 

Крушевца 
• Стратегија локалног одрживог развоја за 

период 2011-2020. године 
• Локални акциони план за унапређење 

положаја избеглих, интерно расељених лица, 
повратника по основу Споразума о реадмисији, 
тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног 
статуса на територији града Крушевца за период 
2017-2020.године. 

 
Стратегија локалног одрживог развоја 2011-2020. 

године представља кровни стратешки документ. У 
њему нису дефинисани циљеви који се односе на 
инклузију Рома. 

 
2.2 Институционални оквир на локалном нивоу 
 
У оквиру Одељења за друштвене делатности 

Градске управе града Крушевца, а у оквиру Службе за 
социјалну и здравствену заштиту је до средине јуна 
постојало систематизовано радно место - студијско – 
аналитички послови и послови координатора за 
питања мањина у звању саветника. Према 
Правилнику о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Градској управи 
Крушевац, опис послова наведеног радног места је 
био следећи: 

- "Обавља сложене послове који се односе на 
израду стратегија, програма и пројеката у области 
развоја социјалне политике, праћење имплементације 
и извештавање о извршавању истих;  

- Припрема предлог финансијског плана у 
поступку доношења одлуке о буџету за програме и 
пројекте из делокруга рада Службе;  

- Прикупља податаке и израђује анализе, 
извештаје и друге стручне информације везане за 
област социјалне заштите и заштите људских и 
мањинских права; праћење реализације права и 
услуга у области социјалне заштите;  

- Послови везани за остваривање људских и 
мањинских права и послови који се односе на 
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координацију унапређења услова живота нацио-
налних мањина;  

- Рад са маргинализованим групама; 
- Обавља и друге послове по налогу шефа 

Службе, начелника Одељења и начелника Градске 
управе." 

Дана 15.06.2020. године је Градско веће града 
Крушевца донело Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Градској управи, 
Градском правобранилаштву и Служби месних 
заједница града Крушевца који је ступио на снагу 
25.06.2020. године, а којим се назив радног места 
"студијско – аналитички послови и послови 
координатора за питања мањина" мења у назив радног 
места "студијско – аналитички послови у области 
социјалне заштите"са нешто измењеним описом 
послова, при чему се лице које је обављало послове 
радног места "студијско – аналитички послови и 
послови координатора за питања мањина" пребацује 
на ново радно место: "шеф Службе за социјалну и 
здравствену заштиту". 

Служба за социјалну и здравствену заштиту 
обавља све послове који се односе на инклузију 
маргиналних и социјално угрожених група 
становништва, укључујући и ромску популацију. 

У граду Крушевцу није формиран Савет за 
међунационалне односе, јер не постоје законом 
дефинисани услови који се односе на процентуално 
учешће припадника националних мањина на 
територији јединице локалне самоуправе.  

У граду Крушевцу формиран је Савет за родну 
равноправност и у њему нема чланова/чланица 
ромске националности. 

У граду Крушевцу формиран је Савет за здравље 
и у њему нема чланова/чланица ромске 
националности. 

Поред наведених савета, у граду Крушевцу 
формирани су још и: 

- Савет за унапређивање положаја Рома града 
Крушевца (1 члан ромске националности), 

- Локални Савет за запошљавање (нема чланова 
ромске националности), 

- Савет за социјалну политику (нема чланова 
ромске националности), 

- Савет за миграције и трајна решења града 
Крушевца (нема чланова ромске националности). 

У оквиру пројекта "Техничка подршка инклузији 
Рома" који је спроводила Мисија ОЕБС у Србији, 
24.03.2014. године је именован Мобилни тим за 
инклузију Рома града Крушевца (у даљем тексту: 
Мобилна јединица) кога чине: представник локалне 
самоуправе Одељења за друштвене делатности, 
представник Центра за социјални рад, Националне 
службе за запошљавање – филијале Крушевац, 
педагошки асистент и здравствени медијатор. Чланови 
мобилних јединица су запослени у поменутим 
установама и раде на пословима који су у вези са 
остваривањем права Рома и Ромкиња. 

Мобилна јединица размењује информације о 
текућим пословима и иницијативама у делокругу свих 
релевантних институција, а у складу са прописима о 
заштити података о личности;организује посете 

ромским насељима; испитује потребе ромске заједнице 
града Крушевца, посебно у областима образовања, 
здравствене и социјалне заштите и запошљавања; 
сарађује и координира активности са свим релевантним 
институцијама у циљу унапређења инклузије Рома; 
промовише и помаже укључивање Рома у процес 
доношења одлука на локалном нивоу; иницира одлуке 
надлежних органа Града и других органа и организација 
којима се унапређује положај Рома; сарађује са 
организацијама цивилног друштва које се баве ромским 
питањима; учествује у активностима којима се 
промовише интеркултуралност. 

На подручју града Крушевца налази се 
предшколска установа "Ната Вељковић" која у свом 
саставу има 13 вртића и 39 истурених одељења - 
вртића по сеоским подручјима и укупно 19 основних 
школа и то: 17 редовних основних школа (7 у граду и 
10 у насељеним местима), једна школа за ученике са 
сметњама у развоју и једна музичка школа. У 
основним школама је ангажовано четири педагошка 
асистента, од чега су две жене и два мушкарца, и то у 
следећим установама: 

1. ОШ "Драгомир Марковић" Крушевац 
2. ОШ "Бранко Радичевић" Крушевац 
3. ОШ "Доситеј Обрадовић" Крушевац 
4. ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош. 
 
Поред наведених установа у којима су педагошки 

асистенти већ ангажовани, постоји потреба за 
ангажовањем педагошких асистената и у следећим 
установама: 

1. Предшколска установа "Ната Вељковић" 
2. ОШ "Свети Сава" Читлук 
3. ОШ "Нада Поповић" Крушевац 
4. ОШ "Вук Караџић" Крушевац 
5. ОШ "Јован Јовановић Змај" Крушевац. 
 
Представници ЈЛС постојећу сарадњу 

педагошких асистената са другим релевантним 
установама/институцијама/организацијама цивилног 
друштва оцењују као добру. Педагошки асистенти се 
такође укључују у рад радних тела која спроводе 
имплементацију Стратегије за унапређивање 
положаја Рома. Осим тога, укључени су и у заједничке 
активности које Град спроводи у сарадњи са школама 
у којима су радно ангажовани, и сл. 

На подручју града Крушевца ангажована је једна 
здравствена медијаторка. 

Представници ЈЛС процењују да број 
ангажованих здравствених медијаторки не одговара 
потребама заједнице, односно неопходно је 
ангажовати медицинске сестре које би радиле у 
насељима у којима већину становништва чине 
грађани ромске националности и које би вршиле 
послове здравствене едукације, као и пратиле 
здравствено стање грађана ромске националности. 
Осим тога, ангажоване медицинске сестре би радиле 
у патронажној служби, на основу чега би локалној 
заједници били доступни значајни подаци у вези са 
здравственим статусом становништва ромске 
популације, с обзиром да се до таквих података може 
доћи једино на основу циљаних истраживања. 

Постојећа сарадња здравствене медијаторке са 
другим службама Дома здравља оцењује се као добра. 
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Здравствена медијаторка сарађује са патронажном 
службом са којом излази и на терен, а такође пружа и 
подршку при заказивању здравствених прегледа, као 
и код систематских прегледа деце ромске нацио-
налности. Са другим релевантим установа-
ма/организацијама може да сарађује тек након доби-
јене сагласности од стране Министарства здравља, 
што знатно отежава праћење здравственог статуса 
грађана ромске националности, с обзиром на 
чињеницу да податке добијене на терену не сме да 
размењује са релевантним институцијама. 

У граду Крушевцу постоји преко 100 органи-
зација цивилног друштва, од чега следеће органи-
зације заступају интересе Рома и Ромкиња: 

 
1. Удружење грађана "Ромско срце" 
2. Удружење грађана "Романи Де" 
3. Удружење грађана "Романи цикна" 
4. Удружење грађана "Ромски центар" 
5. Удружење грађана "Tree house". 
 
 
3 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
3.1 . Кључни налази ex-post анализе 

претходног стратешког документа Стратегије за 
унапређи-вање положаја Рома града Крушевца за 
период 2015-2020. године 

 
Град Крушевац у периоду од 2015. до 2020. 

године примењује Стратегију за унапређивање 
положаја Рома града Крушевца, која се односи на 
инклузију Рома. Након усвајања Стратегије именован 
је Савет за унапређивање положаја Рома града 
Крушевца од стране Градског већа, а Савет је 
именовао 4 Комисије за имплементацију Стратегије 
за унапређивање положаја Рома града Крушевца за 
период 2015-2020. године у области образовања, 
здравства, запошљавања и становања, као и Локални 
тим за унапређивање образовања мањинских и 
маргинализованих група. 

Документом су дефинисани следећи  циљеви: 
 Унапређен социјални статус ромске 

популације путем оснаживања исте у области 
образовања, запошљавања, здравства и становања, 

 Развијени прогами оснаживања ромске 
популације за превазилажење сиромаштва 
коришћењем индивидуалних могућности и 
капацитета заједнице. 

 
Приоритети за област образовања: 
 
1. Сензибилизација и едукација просветних 

радника за рад са ромском децом, 
2. Едукација ромске популације о значају обра-

зовања, 
3. Унапређење образовног статуса и постигнућа 

ромске деце, 
4. Стварање услова за потпуни обухват ромске 

деце у образовном систему (предшколском, при-
премно предшколском, основном и средњем 
образовању) уз повећање обухвата деце у високо 
образовном систему, 

5. Обезбеђење бесплатног превоза свим 
ромским ученицима који путују из сеоских средина. 

 
Приоритети у области запошљавања: 
 
1. Успостављање системске подршке сваком 

појединцу у смислу утврђивања самопроцене, моти-
вације и препознавања сопствених потенцијала ради 
дефинисања професионалног циља запошљавања, 

2. Подршка послодавцима који запошљавају 
Роме и програми развоја предузећа и задруга за Роме, 

3. Сензибилизација послодаваца и читавог 
друштва и подизање свести о равноправности и 
уважавању културних и националних разлика уз 
поштовање принципа правичности и  једнакости свих 
грађана, 

4. Успостављање механизма за скраћивање 
времена чекања на остваривање права на НСП по 
престанку радног ангажовања/запошљавања лица 
ромске националности и праћење ефеката радног 
ангажовања Рома, 

5. Умрежавање институција и размена информа-
ција везаних за запошљавање. 

 
Приоритети у области здравствене заштите: 
 
1. Утврђивање здравственог стања ромске 

популације и здравствено просвећивање свих 
старосних категорија Рома, 

2. Унапређење здравља ромске деце, 
3. Унапређење хигијенско-епидемиолошких 

услова у ромским насељима и имплементација 
предлога мера проистеклих из санитарно-
епидемиолошког надзора у ромским насељима, 

4. Побољшање репродуктивног здравља 
Ромкиња и превенција хроничних незаразних 
обољења, 

5. Побољшање доступности здравствене 
заштите за ромску популацију, 

6. Запошљавање здравствених медијаторки у 
домовима здравља, 

7. Повећање обухвата обавезном имунизацијом, 
8. Сензибилизација и едукација здравствених 

радника за рад са ромском популацијом. 
 
Приоритети у области становања 
 
1. Примена мера и активности у области 

становања на локалном нивоу, представља битан 
предуслов за побољшање лоше стамбене ситуације 
Рома. С обзиром да улагање у инфраструктуру 
ромских насеља подразумева велике инвестиционе 
подухвате, поред финансијских издвајања средстава 
из буџета града, неопходно је фокусирати се на 
прибављање екстерних донаторских средстава.   

2. У ромском насељу Пањевац се током текуће 
године очекује завршетак израде Плана детаљне 
регулације, а такође и сређивање дела 
инфраструктуре. У том контексту је формиран 
насељски тим који ће активно учествовати у изради 
истог. Након тога ће фокус бити на обезбеђивању 
донаторских средстава за даље решавање 
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инфраструктуре насеља, односно имплементацију 
применљивих стамбених модела. 

3. С обзиром да постоји проблем 
пренасељености у насељу "Марко Орловић" треба 
пронаћи решење размештаја дела мештана истог 
насеља, односно, решавање њиховог стамбеног 
питања, како би се приступило процесу израде Плане 
детаљне регулације у насељу "Марко 
Орловић".Неопходно је урадити и студију 
расељавања за истоимено насеље. 

4. Формирање јединствене базе података о 
стамбеним објектима у којима живе Роми на 
територији града Крушевца. База података треба 
садржати податке о локацији (обележено на карти), 
власништву над земљиштем и објектом, стању 
објекта, прикључцима на инфраструктуру, број 
чланова домаћинства, фотографије објекта и друге 
податке, који могу бити од значаја за израду пројеката 
за унапређење услова становања. 

Извештаји о мониторингу и евалуацији 
Стратегије за унапређивање положаја Рома града 
Крушевца нису рађени, али су рађени извештаји о 
реализованим активностима и утрошку средстава. 
Извештаје о реализацији Стратегије за унапређивање 
положаја Рома града Крушевца усваја Савет за 
унапређивање положаја Рома града Крушевца, а 
сагласност на извештаје даје Градско веће града 
Крушевца. 

 
3.2. Општи подаци о граду 
 
Град Крушевац је смештен у долини Западног 

Поморавља, на реци Расини у Расинском округу. 
Територија Града Крушевца се простире на површини 
од 854km2. Према попису становништва из 2011. 
године на територији града Крушевца живи 128.752 
становника. 

Крушевац је економски, административни, 
културни, здравствени, образовни, информативни и 
спортски центар Расинског округа у региону 
Шумадије и западне Србије. 

Степен развијености: II група5 
Површина: 854km2 
Број насеља: 101, број катастарских општина 92, 

број месних заједница: 54. 
 
3.2.1.  Географски подаци 
 
Крушевац се налази у централном делу 

Републике Србије и захвата најјужнији крај 
панонског обода и перипанонске Србије. Границе се 
простиру између 43°22'29" и 43°42'17" северне 
географске ширине и 21°9' и 21°34'8" источне 
географске дужине и обухватају део слива реке 
Расине, подручје доњег тока реке Западне Мораве, 
између планина Копаоника, Жељина и Јастрепца и 
простире се од граничних делова Шумадије до Јужне 
Србије. Долина Западне Мораве је једна од важнијих 
долина у Србији. Ова долина упоредничког правца је 

                                                                                 
5 Уредба о утврђивању јединствене листе развијености 

региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину  

("Сл. гласник РС", број 104/2014) 

важна трансверзала западне Србије. Као западни 
огранак моравско-вардарске удолине, она везује 
источну Србију и Босну и зато се кроз њу одвија 
саобраћај у оба правца, а котлине у њеном саставу су 
стецишта живота и привреде околних крајева. Највећа 
и најважнија котлина у композитној долини Западне 
Мораве је Крушевачка котлина. Она је између Левча 
и Темнића на атару Жупе, подгорине Копаоника и 
Јастрепца на југу; Краљевачка котлина и Ибарска 
долина су западно од ње, док су великоморавска и 
јужноморавска долина на истоку. 

Природна предиспонираност терена је условила 
да путеви из Темнића, Жупе, подгорине Јастрепца и 
Копаоника воде ка Крушевачкој котлини и сви ови 
крајеви гравитирају према котлини. Ове каракте-
ристике рељефа непосредно су утицале и на развој 
саобраћајне мреже. 

Крушевац укупно има 461km пута, од чега 386km 
чини савремени коловоз. Један од главних 
саобраћајних коридора је Е-75, који из југоисточне 
Европе води према Западној Европи, пресеца 
субрегион Крушевца са североисточне стране. 
Крушевац је са овим правцем повезан државним 
магистралним путем М-5 (Појате-Крушевац-
Краљево) код Појата, на 25км од Крушевца, преко 
кога се читаво подручје прикључује на мрежу 
европских ауто-путева. 

Магистралани путни правци, који у систему 
државних путева представљају основне носиоце 
саобраћаја у Србији, пресецају територију Крушевца 
дуж десне обале реке Западне Мораве. Магистрални 
путни правац М-5 (Појате-Крушевац-Краљево-
Чачак), је значајан западно-моравски коридор који се 
поклапа са правцем европског пута Е-761 и 
представља везу ауто-пута Београд-Ниш и будућег 
ауто-пута Београд-Јужни Јадран (веза на позицији 
Чачак-Пожега), систем лонгитудиналних веза које 
везују Румунију и Бугарску са Србијом. 

 
3.2.2. Историјски подаци 
 
Крушевац је као своју престоницу подигао кнез 

Лазар 1371. године. Крушевац се први пут спомиње 
1387. године, у повељи којом кнез Лазар у својој 
утврђеној престоници потврђује трговачке 
привилегије Дубровчанима. Крушевац је постао 
привредно и културно седиште Србије, место из којег 
се руководило и из којег је потицала иницијатива за 
организацију државе. 

Крушевац је добио назив по камену крушцу, 
облом речном камену од којег је већим делом град и 
сазидан. 

Након Косовског боја, Крушевац је постао 
престоница вазалне Србије, све док деспот Стефан 
није преселио престоницу у Београд. После коначног 
ослобођења од Турака 1833. године, град почиње 
нагло да се развија и напредује, те постаје један од 
већих регионалних центара тадашње Србије. 
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3.2.3. Демографски подаци 
 
По Попису становништва из 2011. године у граду 

Крушевцу живи 128.752 становника (62.802 
мушкараца и 65.950 жена) у 40.947 домаћинстава. 
Просечан број чланова по домаћинству износи 3,13. У 
граду Крушевцу има 87.490 радно способних грађана 
(од 15-64 године). Просечна старост становништва 
износи 42,7 година, што је за 0,5 година више од 
националног просека (42,2). На градском подручју 

живи 58.745 становника, а на сеоском подручју и 
осталим насељеним местима 70.007 становника. 

 
Специфичности демографске слике ЈЛС 
 
Према попису становништва из 2011. године, на 

територији града Крушевца има 128.752 становника, 
од чега 62.802 мушког (48,78%) и 65.950 (51,22%) 
женског пола.

 
 

Табела број 1 – Становнштво по насељима и полној структури по попису из 2011. године 

 

Насеља 

Становништво на територији града Крушевца 

Укупно % Мушкарци % Жене % 

Градско подручје 58.745 46% 27.918 45% 30.827 47% 

Остала насеља 70.007 54% 34.884 55% 35.123 53% 

Укупно 128.752 100% 62.802 100% 65.950 51,22% 

Процентуално учешће 

жена и мушкараца у 

укупном становништву 

128.752 100% 62.802 48,78% 65.950 51,22% 

 

Највећи број становника града Крушевца живи у сеоском и приградском подручју (54%), док остали део 

становништа живи у градском подручју (46%). 

У табели је приказана структура становништва према полу и старости са компаративним прегледом 

становиштва по попису из ранијих година. 
 

Табела број 2 - Становништво према полу и старости 

 

ГОДИНА 1991. 2002. 2011. 

Мушкарци 0 – 9 8349 6403 6130 

Жене 0 – 9 7977 6159 5798 

Укупно 0 – 9 16324 12562 11928 

Мушкарци 10 – 14 4958 3690 3329 

Жене 10 – 14 4730 3557 3149 

Укупно 10 – 14 9688 7247 6478 

Мушкарци 15 – 29 13027 13556 11556 

Жене 15 – 29 13182 13334 10967 

Укупно 15 – 29 26209 26890 22523 

Мушкарци 30 – 59 29985 26687 26995 

Жене 30 – 59 30243 27629 27707 

Укупно 30 – 59 60228 54316 54702 

Мушкарци преко 60 10784 13093 14792 

Жене преко 60 14006 16569 18329 

Укупно преко 60 24790 29662 33121 

Мушкарци – непознато 419 328 / 

Жене – непознато 453 363 / 

Укупно – непознато 872 691 / 

Укупно мушкарци 67520 63757 62802 

Укупно жене 70591 67611 65950 

УКУПНO 138111 131368 128752 
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У поређењу са претходним пописима становништва, град има 2616 становника мање у односу на 2002. 

годину, а 9359 становника мање у односу на 1991. годину, што је резултат негативне стопе природног 

прираштаја који је постао општа појава у Републици Србији. 

Други карактеристичан тренд који се уочава је пораст старог становништва на територији града Крушевца 

(преко 60 година) и све већи проценат удела у укупном становништву и то: од 17,95% (1991), 22,58% (2002) до 

25,72% (2011).Oвај тренд треба имати у виду приликом креирања социјалне заштите града Крушевца и 

пројектовања облика услуга и мера. 

 

Табела број 3 - Становништво старо преко 60 година на територији  

града Крушевца и у Републици Србији 

 

ГРАД КРУШЕВАЦ РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Преко 60 год. Број 
% у укупном 

становништву 
Број 

% у укупном 

становништву 

1991. 24.790 17,95% 1.415.163 18,09% 

2002. 29.662 22,58% 1.684.289 22,46% 

2011. 33.121 25,72% 1.778.730 24,75% 

  

По попису из 2011. године, удео старог становништва у укупном броју становника на 

територији града Крушевца је нешто виши у односу на национални просек.Као и на читавој 

територији Републике Србије приметан је пад наталитета и процес старења становништва и 

повећана миграција сеоског становништва у градско подручје. 
 

Табела број 4 - Становништво старо 65 и више  година на територији 
града Крушевца и у Републици Србији (Попис 2011. године) 

 
 

Пописна 
година 

ГРАД КРУШЕВАЦ РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Мушкарци  Жене Укупно 
% у укупном 

становништву 
Мушкарци  Жене Укупно 

% у укупном 
становништву 

 
2011. 

 
9.845 

 
12.991 

 
22.836 

 
17,74% 

 
527.067 

 
723.249 

 
1.250.316 

 
17,40% 

 
Укупан број старих лица који имају од 65 и више година је 22.836, што представља око 18% 

становништва. Истовремено, повећава се и број старијих од 80 година. Однос мушкараца и жена указује на 
веће присуство жена у популацији старих, што потврђује правилност о дужем животном веку жена, па тако 
приликом планирања социјалне заштите треба обратити посебну пажњу на проблеме жена у руралним 
срединама. Просечна дужина живота жена на територији града је 77 година, а мушкараца 73. Највећи број 
становника града је у старосној доби од 50-65 година. 

 
Табела број 5 – Промена броја становника на територији града Крушевца  

по пописним годинама 
 

Година пописа 
Укупан број 
становника 

Промена броја 
становника 

Промена броја 
становника % 

1981. 132.972 - - 
1991. 134.088 1.116 0,83 
2002. 131.368 -2.720 -2,07 
2011. 128.752 -2.616 -2,03 

 
Посматрано у односу на округ, али и као значајан индустријски центар, Крушевац- град заузима посебно 

место у демографској структури ширег окружења. Статистички подаци о броју становника по насељима 
посматрано у периоду од 1948. до 2011. године показују да пораст броја становника није био равномеран и да 
је у великом броју насеља изражена депопулација.  

У периоду интензивног развоја индустрије и значајне урбанизације, миграциона кретања су имала 
значајну улогу у демографским карактеристикама и повећању броја становника. Миграциони фактор је 
посебно изражен у Крушевцу, као јаком поларизацијском центру нарочито у периоду од 1971. године до 
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1981. године, док се од 1991. године ови процеси смирују, што се одражава на укупан број становника. 
Карактеристичан је интензиван пораст броја становника до 1991. године (са 37.238 на 77.122 становника за 
урбано подручје града, односно 57.971 за Крушевац - град) и благи пораст броја становника од 1991. године 
до 2011.године (урбано подручје 81.399, односно Крушевац - град 58.745 становника) уз исказан негативан 
тренд у појединим приградским насељима, што у ранијим пописним периодима није био случај. 

Када је у питању број домаћинстава према броју чланова, највећи број домаћинстава је са 2 члана, а 
просечан број домаћинстава у просеку износи 3,13. 

 
Табела број 6 - Број домаћинстава према броју чланова (Попис 2011.) 

 

 
Укупно 

 
Д о м а ћ и н с т в а 

Просечан бр. 
чланова 

домаћинства 1 члан 2 члана 3 члана 4 члана 
5 

чланова 
6 и више 
чланова 

 
40947 

 
7472 

 
9885 

 
7806 

 
7785 

 
3893 

 
4106 

 
3,13 

 
 

Oбразовна структура становништва 

 Статистичким подацима је, према школској спреми, обухваћено становништво старости од 

15 година и класификовано је у девет група. Полазећи од поменуте категорије становништва и 

класификације, по попису из 2011. године, град Крушевац има 110.346 становника. 

 
Табела број 7 – Образовна структура становништва (Попис 2011.) 

 

ОБРАЗОВАЊЕ Укупно 
Лица мушког 

пола 

Лица 

женског 

пола 

Без школске спреме 3536 504 3032 

Непотпуно основно образовање 13450 4690 8760 

Основно образовање 24596 11934 12662 

 

 

Средње 

образовање 

Гимназија 3900 1606 2294 

Средње стручне школе у 

трајању краћем од 4 године 20402 13146 7256 

Средње стручне школе у 

трајању од 4 године 26902 12359 14543 

Свега 51868 27688 24180 

Више образовање 6621 3463 3158 

Високо образовање 9929 4925 5004 

Непознато 346 139 207 

УКУПНО 110346 53343 57003 
  

Највећи број становника на територији града Крушевца има средњу стручну спрему (47%). 
 
 
Етничка структура становништва 
 
Oд укупног броја становника,122.529 лица су српске националности од чега 59.825 (48,82%) 

мушког и 62.704 (51,18%) женског пола. Најбројнија национална мањина су Роми којих има 2.461 (по 
проценама цивилног сектора број лица ромске националности на територији града је 3.500 – 4.000), а 
потом Црногорци -282, Македонци - 200, Хрвати - 107, док је бројност осталих мањина незнатна. 
Приказ етничке структуре становништва је дат у табели број 8. 
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Табела 8: Становништво према националној припадности према Попису 2011. 

 
 

Република Србија 
Шумадија и 

западна Србија 
Расински округ Град Крушевац 

Укупно 7.186.862 100 2.031.697 100 241.999 100 128.752 100 

Срби 5.988.150 83,32 1.799.394 88,57 232.552 96,07 122.529 95,17 

Роми 147.604 2,05 20.649 1,02 3.265 1,35 2.461 1,91 

Албанци 5.809 0,08 591 0,03 52 0,02 32 0,02 

Бошњаци 145.278 2,02 142.767 7,03 4 0,00 2 0,00 

Бугари 18.543 0,26 365 0,02 76 0,03 40 0,03 

Буњевци 16.706 0,23 41 0,00 1 0,00 1 0,00 

Власи 35.330 0,49 2.105 0,10 122 0,05 101 0,08 

Горанци 7.767 0,11 694 0,03 52 0,02 19 0,01 

Југословени 23.303 0,32 1.635 0,08 128 0,05 86 0,07 

Мађари 253.899 3,53 433 0,02 33 0,01 17 0,01 

Македонци 22.755 0,32 1.854 0,09 301 0,12 200 0,15 

Муслимани 22.301 0,31 14.411 0,71 50 0,02 18 0,01 

Немци 4.064 0,06 130 0,01 14 0,00 9 0,00 

Румуни 29.332 0,41 567 0,03 60 0,02 38 0,03 

Руси 3.247 0,05 463 0,02 51 0,02 35 0,03 

Русини 14.246 0,20 38 0,00 1 0,00 - - 

Словаци 52.750 0,73 164 0,01 11 0,00 4 0,00 

Словенци 4.033 0,06 287 0,01 25 0,01 19 0,01 

Украјинци 4.903 0,07 171 0,01 7 0,00 4 0,00 

Хрвати 57.900 0,81 1.645 0,08 175 0,07 107 0,08 

Црногорци 38.527 0,54 3.805 0,19 444 0,18 282 0,22 

Остали 17.558 0,24 1.840 0,09 153 0,06 97 0,07 

 

Извор: Попис 2011, Републички завод за статистику 
 
Према подацима из табеле, грађани ромске 

националности чине најбројнију националну мањину 
како у Републици Србији (2,05%), тако и у Шумадији 
и западној Србији (1,02%). 

Од укупног броја грађана ромске националности, 
13,99% грађана живи на територији Шумадије и 
западне Србије. Само 2,21% грађана ромске 
националности (у односу на укупан број грађана 
ромске националности у Републици Србији) живи у 
Расинском округу. Међутим, у односуна укупан број 
грађана ромске националности који насељавају 
Шумадију и западну Србију, у Расинском округу 
живи 15,81% грађана ромске националности. 

У односу на укупан број грађана ромске 
националности који насељавају Расински округ, чак 
75,37% грађана ромске националности живи на 
територији града Крушевца. 

 
3.3 Општи подаци о Ромима 
 
По проценама организација цивилног друштва у 

граду Крушевцу има 3.500 – 4.000 грађана ромске 
националности. Њихов положај се не разликује пуно 
од положаја ромске популације у остатку Републике 
Србије. Град Крушевац улаже посебне напоре да се 
положај Рома у наредном периоду знатно поправи. 

Образовни процес ромске популације се може 
пратити са више образовних нивоа: предшколског, 
припремно предшколског, основног и средњег 

образовања. Када је предшколско образовање у 
питању, у наредном периоду треба радити на раном 
укључивању ромске деце у систем образовања, у 
циљу лакше интеграције деце у друштвени систем и 
припреми за даље фазе образовног процеса. Што се 
припремног предшколског и основног образовања 
тиче, обухват ромске деце је релативно коректан, при 
чему увек постоје ромска деца која су ван образовног 
система. У основном образовању постоји проблем 
осипања ромске деце у зимским месецима услед 
недостатка гардеробе и обуће, али и масован одлазак 
у иностранство у потрази за бољим условима живота. 
Када је средњошколско образовање у питању, број 
ученика се повећава сваке школске године, што је 
последица свих мера подршке ромској популацији у 
образовном систему, при чему се акценат ставља и на 
образовна постигнућа, а у циљу наставка образовног 
процеса у високо образовним институцијама. У наре-
дном периоду посебну пажњу треба посветити и 
стварању висококвалификованих кадрова у ромској 
популацији, у циљу стварања конкурентних кадрова 
на тржишту рада. У специјалним школама се смањује 
број ромске деце, али треба радити на потпуној 
елиминацији интелектуално очуване ромске деце из 
специјалних школа. 

Најчешће радно ангажовање Рома је у зони сиве 
економије, што додатно доприноси високом степену 
сиромаштва и друштвене искључености ове 
популације. У већини случајева Роми обављају 
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послове за које су остали грађани мање 
заинтересовани (углавном се ради о пословима 
одржавања градске чистоће, одржавање хигијене 
зграда и помоћ у кућним пословима). Роми се 
углавном баве сезонским и пољопривредним 
пословима, сакупљањем отпадног материјала и сл. 
Некадашњи занати по којима су били познати 
изумиру. Чак се и простор за професионално бављење 
музиком, по коме су Роми чувени, сужава. Када су 
радно ангажовани од стране послодаваца то су 
најчешће најмање плаћени послови.   

Подаци здравствене статистике, не садрже 
информације о етничкој припадности, па се 
здравствено стање ромске популације може пратити 
само на основу резултата циљаних истраживања. 
Истраживања су показала да услови живота, 
социјална искљученост и доступност здравствених 
служби у великој мери утичу на здравствено стање 
појединаца, односно читавих популационих група. 
Ромска популација је, нажалост, изложена свим овим 
ризицима. Посебно су угрожени најмлађа деца, жене 
у генеративном периоду и стари.Узроци смрти у 
ромској популацији се не разликују битније у односу 
на општу популацију – доминирају кардиоваскуларна 
обољења, а за њима следе малигне болести, уз нешто 
већу заступљеност инфективних и респираторних 
болести као узрока смрти. Међу највећим препрекама 
за коришћење здравствене заштите наводе се 
административне процедуре, родитељи који нису 
упознати са својим правима, који не препознају или 
занемарују здравствене проблеме, али и 
дискриминаторски ставови појединаца.  

Досадашње анализе епидемиолошког и 
здравственог стања Рома показују нам да ова 
популација живи у јако лошим хигијенским условима 
који су битан услов за појаву и ширење бројних 
инфекција које могу да имају последице на њихов 
квалитет и дужину живота, па је неопходно 
побољшање основних услова за живот. Стога је 
неопходна контрола епидемиолошке ситуације у 
ромским насељима. 

 У планирању, спровођењу и унапређењу 
здравствене заштите Рома, тежиште активности треба 
усмерити на програмске активности приоритетно 
фокусиране на превенцију болести, обезбеђење 
доступности изворима података који дефинишу 

показатеље праћења здравља, успостављање 
континуираног и систематског праћења здравствене 
заштите у циљу процене успешности спровођења 
здравствених политика. 

Роми живе углавном у нелегализованим и 
неурбанизованим насељима, и то у првој градској 
зони је насеље "Марко Орловић". Друго по величини 
јеприградско насеље Пањевац. Такође,Роми живе и у 
сеоским срединама као што су Читлук, Дедина, 
Наупаре,Сеземче, Велики Шиљеговац, Треботин и 
Мудраковац. У сеоским насељима суобјекти 
раштркани у различитим деловима села, тако да не 
постоји скупина 10-15 објеката на једном месту, да би 
ове сеоске ромске куће имале статус ромскогнасеља. 
Изузетак је насеље у Читлуку. 

У области становања, кључни проблем са којим 
се ромско становиштво суочава су веома лоши 
стамбени услови и кључне одлике насеља су: 
нерегулисан правни статус, неадекватна 
инфраструктурна опремљеност, пренасељеност, мали 
број стамбених јединица, сиромашно окружење и 
социјална изолација. Највећи број Рома нема 
адекватну документацију о власништву над својим 
домовима или земљиштем, док један већи део ромске 
популације живи у туђим објектима или земљишту, 
најчешће градском. У наредном периоду ће се акценат 
ставити на решавање инфраструктурних проблема у 
ромским насељима. 

Систем социјалне заштите је деценијама Роме 
стављао у пасивну позицију – Роми су били само 
пасивни примаоци социјалне помоћи. То је створило 
код Рома представу о дужности државе да брине о 
њиховој егзистенцији. Није се водило рачуна о 
потенцијалима ове популације и како их ставити у 
функцију проналаска адекватног посла. Уместо 
развијања сопстених потенцијала развила се 
зависност од социјалне помоћи, као и других видова 
материјалне подршке. Када су у питању услуге 
социјалне заштите, статистика се не води по 
националној припадности, али чињеница је да Роми 
нису у довољној мери обухваћени услугама социјалне 
заштите, те у наредном периоду треба радити на 
упознавању ромске популације са расположивим 
услугама социјалне заштите. 

У посебан бирачки списак је до 22.03.2019. 
уписано 1.170 грађана ромске националности. 

 
Табела број 9: Старосна структура грађана ромске националности 

 

Године 
старости 

Укупно Мушкарци Жене 

Број 

Удео у 
укупном 

броју 
(%) 

Број 

Удео у 
укупном 

броју 
(%) 

Број 

Удео у 
укупном 

броју 
(%) 

Укупно 2.461 100 1.248 100 1.213 100 

0-4 година 279 11,34 134 10,74 145 11,95 

5-9 година 288 11,70 158 12,66 130 10,72 

10-14 година 244 9,91 120 9,61 124 10,22 

15-19 година 262 10,65 132 10,58 130 10,72 

20-24 година 178 7,23 104 8,33 74 6,10 

25-29 година 174 7,07 85 6,81 89 7,34 
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30-34 година 193 7,84 90 7,21 103 8,49 

35-39 година 170 6,91 89 7,13 81 6,68 

40-44 година 142 5,77 74 5,93 68 5,60 

45-49 година 113 4,59 62 4,97 51 4,20 

50-54 година 142 5,77 65 5,21 77 6,35 

55-59 година 105 4,27 52 4,17 53 4,37 

60-64 година 78 3,17 38 3,04 40 3,30 

65-69 година 41 1,66 20 1,60 21 1,73 

70-74 година 27 1,10 14 1,21 13 1,07 

75-79 година 19 0,77 7 0,56 12 0,99 

80+ година 6 0,24 4 0,32 2 0,16 
 

Извор: "База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за 
статистику,http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs 

 
Анализом података из претходне табеле (званичне статистике) закључује се да грађана ромске 

националности у граду Крушевцу има највише у следећим старосним структурама: 
 

1. 5-9 година (11,70%) 
2. 0-4 године (11,34%) 
3. 15-19 година (10,65%). 

 
Највећи број мушкараца ромске националности заузима следеће старосне групације: 
 

1. 5-9 година (12,66%) 
2. 0-4 године (10,74%) 
3. 15-19 година (10,58%). 

 
Највећи број жена ромске националности заузима следеће старосне групације: 
 

1. 0-4 године (11,95%) 
2. 5-9 година (10,72%) 
3. 15-19 година (10,72%)  

 
Број радно способних лица ромске националности (15-64 године) у граду Крушевцу износи 1.557 (791 

мушкарац и 766 жена), што чини 63,27% укупног броја грађана ромске националности у граду Крушевцу. 
У 2019. години, број незапослених лица ромске националности која се налазе на евиденцији Националне 

службе за запошљавање износи 364, што представља 23,38% радно способних лица ромске националности. 
Према евиденцији Националне службе за запошљавање, број незапослених жена ромске националности износи 
198, што представља 25,85% радно способних жена ромске националности у граду Крушевцу. 

 
3.3.1. Образовање 
 
У следећој табели дат је преглед школске спреме грађана ромске националности. Из табеле се може уочити 

да деца млађа од 15 година чине 32,95% укупног броја грађана ромске националности у граду Крушевцу. 
 Број грађана без школске спреме износи 315, што је 20,23% укупног броја радно способних грађана 

ромске националности у граду Крушевцу, односно 12,80% укупног броја грађана ромске националности. 
 Број грађана ромске националности са непотпуном основном школом износи 421, што је 27,04% 

укупног броја радно способних грађана ромске националности у граду Крушевцу, односно 17,11% укупног 
броја грађана ромске националности. 

 Број грађана са основним образовањем износи 618, што је 39,69% укупног броја радно способних 
грађана ромске националности у граду Крушевцу, односно 25,11% укупног броја грађана ромске 
националности. 

 Број грађана ромске националности са средњим образовањем износи 275, што је 17,66% укупног броја 
радно способних грађана ромске националности у граду Крушевцу, односно 11,17% укупног броја грађана 
ромске националности. 

 Број грађана ромске националности са вишим или високим образовањем износи 11, што је 0,7% 
укупног броја радно способних грађана ромске националности у граду Крушевцу, односно 0,45% укупног 
броја грађана ромске националности. 

http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/
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Табела број 10: Грађани ромске националности према школској спреми: 
 

Укупно 

Деца 
млађа од 

15 
година 

Без 
школске 
спреме 

Непотпуна 
основна 
школа 

Основно 
образовање 

Средње 
образовање 

Више/ 
високо 

образовање 
Непознато 

2.461 811 315 421 618 275 11 10 

 
Извор: "База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за 

статистику,http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs 
 
 
У школској 2019/2020. години предшколским васпитањем и образовањем и припремним предшколским 

програмом, обухваћено је укупно 3.117 деце (1516 девојчица и 1601 дечак), од чега 56 ромске деце (25 
девојчица и 31 дечака). Број деце узраста 0-3 године је 710 (341 девојчица и 369 дечака), односно деце ромске 
националности  овог узраста је 6 (4 девојчица и 2 дечака), док од 3-5,5 година има укупно 1.355 деце (667 
девојчица и 688 дечака), а ромске 11 (3 девојчице и 8 дечака). Број деце обухваћене припремним предшколским 
програмом је 1052 (508 девојчица и 544 дечака), а ромске 39 (18 девојчице и 21 дечак). 

 
Табела број 11: Број деце у предшколском и припремном предшколском програму 

 

Узраст 

Школска 

 2015/2016 

Школска 

 2016/2017 

Школска  

2017/2018 

Школска 

 2018/2019 

Школска  

2019/2020 

Дечаци 
Девој- 

чице 
Дечаци 

Девој- 

чице 
Дечаци 

Девој- 

чице 
Дечаци 

Девој- 

чице 
Дечаци 

Девој- 

чице 

0-3 године 
359 343 342 331 366 336 388 337 369 341 

3-5,5 године 
624 598 663 647 663 514 693 662 688 667 

Припремни предшколски 

програм 

547 526 556 538 545 524 556 518 544 508 

УКУПНО 2.997 3.077 2.948 3.154 3.117 

 

У школској 2019/2020. години предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 17 – оро деце 

ромске националности (7 девојчица и 10 дечака). 

 

Табела број 12: Број ромске деце обухваћене предшколским образовањем и васпитањем по полу 

 

 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

0-5,5 ГОДИНА 

Школска 

година 
2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

Дечаци 14 16 12 10 

Девојчице 18 10 9 7 

Укупно 32 26 21 17 

 

У школској 2019/2020. години припремним предшколским програмом обухваћено је 39 – оро деце 

ромске националности (18 девојчица и 21 дечак). 

 

Табела број 13: Број ромске деце у припремном предшколском програму по полу 

 

 

ПРИПРЕМНИ 

ПРЕДШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ 

Школска 

година 
2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

Дечаци 19 20 18 21 

Девојчице 23 17 22 18 

Укупно 42 37 40 39 

 

 

http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/
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Основним образовањем у школској 2018/2019. години обухваћено је 9.969 деце (4.954 девојчица и 5.015 

дечака), од чега 498 деце ромске националности (254 девојчица и 244 дечака), док је у школској 2019/2020. 

години обухваћено 9.696 (4.734 девојчица и 4.962 дечака), од чега је 476 деце ромске националности (239 

девојчица и 237 дечака). 

 

Табела број 14: Број деце ромске националности у основном образовању 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Школска 

година 
2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ОШ "ЈОВАН 

ПОПОВИЋ" 

КРУШЕВАЦ 

Дечаци 9 12 8 8 7 

Девојчице 1 1 1 1 2 

Укупно 10 13 9 9 9 

ОШ "НАДА 

ПОПОВИЋ" 

КРУШЕВАЦ 

Дечаци 21 15 18 13 14 

Девојчице 30 30 33 22 24 

Укупно 51 45 51 35 38 

ОШ"ДРАГОМИР 

МАРКОВИЋ" 

КРУШЕВАЦ 

Дечаци 59 59 47 50 48 

Девојчице 52 38 33 39 36 

Укупно 111 97 80 89 84 

ОШ "ВУК 

КАРАЏИЋ" 

КРУШЕВАЦ 

Дечаци 21 21 20 13 9 

Девојчице 23 19 14 14 11 

Укупно 44 40 34 27 20 

ОШ "БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ" 

КРУШЕВАЦ 

Дечаци 24 16 18 19 21 

Девојчице 28 27 24 24 22 

Укупно 52 43 42 43 43 

ОШ"ЈОВАН 

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"  

КРУШЕВАЦ 

Дечаци 18 17 18 23 20 

Девојчице 11 12 14 13 13 

Укупно 29 29 32 36 33 

ОШ "ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ" 

КРУШЕВАЦ 

Дечаци 10 17 20 22 26 

Девојчице 13 20 24 20 23 

Укупно 23 37 44 42 49 

ОШ "СВЕТИ САВА" 

ЧИТЛУК 

Дечаци 33 22 25 19 21 

Девојчице 16 19 21 26 25 

Укупно 49 41 46 45 46 

ОШ "ЖАБАРЕ" 

ЖАБАРЕ 

Дечаци 1 2 1 3 4 

Девојчице 3 5 5 5 3 

Укупно 4 7 6 8 7 

ОШ "ДЕСПОТ 

СТЕФАН" 

ГОРЊИ СТЕПОШ 

Дечаци 16 13 15 14 11 

Девојчице 23 15 15 12 10 

Укупно 39 28 30 26 21 

ОШ "КНЕЗ ЛАЗАР" 

ВЕЛИКИ КУПЦИ 

Дечаци 1 1 1 1 2 

Девојчице 2 1 1 0 0 

Укупно 3 2 2 1 2 

ОШ "СТАНИСЛАВ 

БИНИЧКИ" 

ЈАСИКА 

Дечаци 1 1 1 2 4 

Девојчице 8 6 8 9 8 

Укупно 9 7 9 11 12 

ОШ "ВАСА 

ПЕЛАГИЋ" 

ПАДЕЖ 

Дечаци 2 3 2 2 2 

Девојчице 5 5 1 1 2 

Укупно 7 8 3 3 4 

ОШ "ВЛАДИСЛАВ 

САВИЋ ЈАН" 

ПАРУНОВАЦ 

Дечаци 15 10 12 12 11 

Девојчице 10 10 10 13 13 

Укупно 25 20 22 25 24 

Дечаци 3 4 2 3 3 



38                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                     29.12.2020.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

ОШ "СТРАХИЊА 

ПОПОВИЋ" 

ДВОРАНЕ 

Девојчице 3 3 1 3 2 

Укупно 6 7 3 6 5 

ОШ "ВЕЛИЗАР 

СТАНКОВИЋ 

КОРЧАГИН" 

ВЕЛИКИ 

ШИЉЕГОВАЦ 

Дечаци 7 8 9 5 5 

Девојчице 7 8 8 9 7 

Укупно 14 16 17 14 12 

ОШ "БРАНА 

ПАВЛОВИЋ" 

КОЊУХ 

Дечаци 2 2 0 0 0 

Девојчице 1 0 1 0 0 

Укупно 3 2 1 0 0 

ШОСО "ВЕСЕЛИН 

НИКОЛИЋ" 

КРУШЕВАЦ 

Дечаци 43 39 44 35 29 

Девојчице 36 44 41 43 38 

Укупно 79 83 85 78 67 

УКУПНО 

 

Дечаци 286 262 261 244 237 

Девојчице 272 236 255 254 239 

Укупно 558 525 516 498 476 

 
Из горње табеле се види да број ромских ученика у основној школи опада, али тај тренд је заступљен и у 

већинској популацији. Разлог томе треба тражити у глобалном паду наталитета у Србији, а такође и жене 
ромске националности које су образованијег статуса се опредељују за мањи број деце. 

Такође, из табеле се може уочити да школа која има највећи број ученика ромске националности је 
"Драгомир Марковић"са 84 ученика (36 девојчица и 48 дечака). 

У табели број 15 је дат преглед броја деце која су напустила основну школу у претходних 5 година.  
 
 

Табела број 15: Укупан број деце која су напустила основну школу 
 

Узраст 
Школска 2015/2016 Школска 2016/2017 Школска 2017/2018 Школска 2018/2019 Школска 2019/2020 

Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице 

I  

разред 
0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 

II 

разред 
1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 

     III разред 1 1 3 6 1 3 1 1 2 1 

    IV разред 2 1 8 4 5 4 4 3 1 2 

V 

разред  
0 4 4 3 1 2 4 3 3 2 

     VI разред 3 2 3 5 4 3 2 2 1 0 

    VII 

    разред 
2 3 2 2 0 2 2 1 4 4 

      VIII 

      разред 
0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 

Укупно 9 11 23 23 16 15 16 13 14 9 

 
Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП-а за инклузију  
            Рома попуњен од стране града Крушевца  
 
Из табеле се може уочити тренд опадања напуштања образовног система деце основношколског 

образовања, а ситуација је иста када је у питању и ромска популација, а што се може видети у следећој табели. 
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Табела број 16: Број деце ромске националности која су напустила основну школу 
 

Узраст 
Школска 2015/2016 Школска 2016/2017 Школска 2017/2018 Школска 2018/2019 Школска 2019/2020 

Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице 

I разред 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

II разред 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 

III разред 0 1 3 5 1 1 0 0 0 0 

IV разред 1 0 7 4 4 3 4 2 0 1 

V разред 0 3 4 3 1 1 2 3 2 1 

VI разред 1 1 3 5 3 1 2 0 1 0 

VII разред 2 1 1 2 0 2 2 0 0 4 

VIII 

разред 
0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 

Укупно 5 6 21 22 12 8 12 7 4 6 

 
Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП-а  за инклузију Рома попуњен  
             од стране града Крушевца 
 
 
Школску 2015/2016. годину је укупно 
напустило 20 ученика, од чега 11 ученика ромске 

нацио-налности, односно  55%. 
Од укупног броја ученика који су напустили 

школску 2015/2016. годину, 11 чине девојчице, 
односно 55%. У односу на укупан број ученица које 
су напустиле школску 2015/2016. годину, 6 ученица је 
ромске националности, што чини 54,55% укупног 
броја девојчица које су напустиле школовање, 
односно 54,55% укупног броја ученика ромске 
националности који су напустили школовање. 

Као што се из табела види, школску 2016/2017. 
годину напустило је укупно 46 ученика, од чега 43 
ученика ромске националности, што чини 93,48% 
укупног броја ученика који су напустили школовање. 

Од укупног броја ученика који су напустили 
школску 2016/2017. годину, 23 чине девојчице, што је 
50% укупног броја ученика. У односу на укупан број 
ученица које су напустиле школску 2016/2017. 
годину, 22 ученице је ромске националности, што 
чини 95,65% укупног броја девојчица које 
сунапустиле школовање, односно 51,16% укупног 
броја ученика ромске националности који су 
напустили школовање. 

Школску 2017/2018. годину је укупно напустио 
31 ученик, од чега 20 ученика ромске националности, 
односно 64,52%. 

Од укупног броја ученика који су напустили 
школску 2017/2018. годину, 15 чине девојчице, 
односно 48,39%. У односу на укупан број ученица 
које су напустиле школску 2017/2018. годину, 8 
ученица је ромске националности, што чини 53,33% 
укупног броја девојчица које су напустиле 
школовање, односно 40% укупног броја ученика 
ромске националности који су напустили школовање. 

Школску 2018/2019. годину је укупно напустило 
29 ученика, од чега 19 ученика ромске 
националности, односно 65,52%. 

Од укупног броја ученика који су напустили 
школску 2017/2018. годину, 13 чине девојчице, 
односно 44,83%. У односу на укупан број ученица 
које су напустиле школску 2018/2019. годину, 7 
ученица је ромске националности, што чини 
53,85%укупног броја девојчица које су напустиле 
школовање, односно 36,84% укупног броја ученика 
ромске националности који су напустили школовање. 

Школску 2019/2020. годину је укупно напустило 
23 ученика, од чега 10 ученика ромске нацио-
налности, односно 43,48%. 

Од укупног броја ученика који су напустили 
школску 2019/2020. годину, 9  чине девојчице, 
односно 39,13%. У односу на укупан број ученица 
које су напустиле школску 2019/2020. годину, 6 
ученица је ромске националности што чини 66,66% 
укупног броја девојчица које су напустиле 
школовање, односно 60% укупног броја ученика 
ромске националности који су напустили школовање. 

У односу на укупан број ученика ромске 
националности који су били обухваћени основним 
образовањем у школској 2015/2016. години, 1,97% је 
напустило школовање, односно 1,07% ученика који 
су напустили школовање чине девојчице. 

У односу на укупан број девојчица ромске 
националности које су биле обухваћене основним 
образовањем у школској 2015/2016. години, 2,20% је 
напустило школовање. 

У односу на укупан број ученика ромске 
националности који су били обухваћени основним 
образовањем у школској 2016/2017. години, 8,19% је 
напустило школовање, односно 4,19% ученика који 
су напустили школовање чине девојчице. 

У односу на укупан број девојчица ромске 
националности које су биле обухваћене основним 
образовањем у школској 2016/2017. години, 9,32% је 
напустило школовање 
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У односу на укупан број ученика ромске 
националности који су били обухваћени основним 
образовањем у школској 2017/2018. години, 3,87% је 
напустило школовање, односно 1,55% ученика који 
су напустили школовање чине девојчице. 

У односу на укупан број девојчица ромске 
националности које су биле обухваћене основним 
образовањем у школској 2017/2018. години, 3,14% је 
напустило школовање. 

У односу на укупан број ученика ромске 
националности који су били обухваћени основним 
образовањем у школској 2018/2019. години, 3,81% је 
напустило школовање, односно 1,40% ученика који 
су напустили школовање чине девојчице. 

У односу на укупан број девојчица ромске 
националности које су биле обухваћене основним 
образовањем у школској 2018/2019. години, 2,75% је 
напустило школовање. 

У односу на укупан број ученика ромске 
националности који су били обухваћени основним 

образовањем у школској 2019/2020. години, 2,10% је 
напустило школовање, односно 1,26% ученика који 
су напустили школовање чине девојчице. 

У односу на укупан број девојчица ромске 
националности које су биле обухваћене основним 
образовањем у школској 2019/2020. години, 2,51% је 
напустило школовање. 

Средњошколским образовањем у школској 
2018/2019. години обухваћено је 5.448 ученика, од 
чега је 86 ученика ромске националности (35 
девојчица и 51 дечак ромске националности), док је у 
школској 2019/2020. години средњошколским 
образовањем обухваћено је 5.356 ученика, од чега је 
113 ученика ромске националности (41 девојчица и 72 
дечака). 

Преглед укупног броја ученика, као и ученика 
ромске националности у средњошколском образо-
вању дат је у табели 17. 

 
 

Табела број 17: Број деце укупно и број деце ромске националности у средњем образовању 
 

Назив школе 

Школска 

2015/2016 

Школска 

2016/2017 

Школска 

2017/2018 

Школска 

2018/2019 

Школска 

2019/2020 

Укупно 

Деца 

ромске 

национа

лности 

Укупно 

Деца 

ромске 

национа

лности 

Укупно 

Деца 

ромске 

национа

лности 

Укупно 

Деца 

ромске 

национа

лности 

Укупно 

Деца 

ромске 

национа

лности 

ЕКОНОМСКА 

ШКОЛА 
1022 2 990 5 978 6 929 3 857 10 

ПОЛИТЕХНИЧК

А ШКОЛА 

"МИЛУТИН 

МИЛАНКОВИЋ" 

608 10 611 8 652 15 679 16 717 11 

ГИМНАЗИЈА 1000 1 1054 2 1107 2 1102 1 1097 0 

МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА 
748 7 679 6 614 8 608 6 604 4 

ПРВА 

ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 

1036 11 1070 9 1093 21 1097 24 1106 32 

ХЕМИЈСКО 

ТЕХНОЛОШКА 

ШКОЛА 

938 25 901 23 867 24 833 18 762 22 

МУЗИЧКА 

ШКОЛА 

"СТЕВАН 

ХРИСТИЋ" 

КРУШЕВАЦ  

89 2 104 2 111 3 127 5 137 4 

ШОСО 

"ВЕСЕЛИН 

НИКОЛИЋ"КРУ

ШЕВАЦ 

88 21 77 17 67 16 73 13 76 30 

УКУПНО 5529 79 5486 72 5489 95 5448 86 5356 113 

 
Преглед броја ученика ромске националности у средњошколском образовању дат је у табели број 18, при 

чему се из табеле може закључити да је највећа концентрација ученика ромске националности у Првој 
техничкој школи. 
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Табела број 18: Број ромских ученика по полу у средњем образовању 
 

СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ 

Школска 
година 

2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

 
ЕКОНОМСКА ШКОЛА 

Дечаци 0 2 3 0 5 
Девојчице 2 3 3 3 5 

Укупно 2 5 6 3 10 
ПОЛИТЕХНИЧКА 

ШКОЛА "МИЛУТИН 
МИЛАНКОВИЋ" 

Дечаци 7 7 5 7 4 
Девојчице 3 1 10 9 7 

Укупно 10 8 15 16 11 

ГИМНАЗИЈА 
Дечаци 1 1 2 1 0 

Девојчице 0 1 0 0 0 
Укупно 1 2 2 1 0 

МЕДИЦИНСКА 
ШКОЛА 

Дечаци 2 3 3 2 1 
Девојчице 5 3 5 4 3 

Укупно 7 6 8 6 4 

ПРВА ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА 

Дечаци 10 8 19 22 30 
Девојчице 1 1 2 2 2 

Укупно 11 9 21 24 32 
ХЕМИЈСКО 

ТЕХНОЛОШКА 
ШКОЛА 

Дечаци 14 12 10 7 9 
Девојчице 11 11 14 11 13 

Укупно 25 23 24 18 22 
ШОСО "ВЕСЕЛИН 

НИКОЛИЋ"КРУШЕВАЦ 
 

Дечаци 10 9 11 7 19 
Девојчице 11 8 5 6 11 

Укупно 21 17 16 13 30 
МУЗИЧКА ШКОЛА 

"СТЕВАН 
ХРИСТИЋ"КРУШЕВАЦ  

Дечаци 2 2 3 5 4 
Девојчице 0 0 0 0 0 

Укупно 2 2 3 5 4 

УКУПНО 
 

Дечаци 46 44 56 51 72 
Девојчице 33 28 39 35 41 

Укупно 79 72 95 86 113 
 

У последње три године упис ромских ученикау средње школе се повећао. Тешко је извући прецизну 
статистику, али у односу на укупан број ромске деце средњошколског узраста, школске 2015/16. године око 
30% ромских ученика је похађало средњу школу, док школске 2019/2020. године око 43% ромских ученика 
похађа средњу школу. Највише ромских ученика уписује Техничку и Хемијско технолошку школу јер у њима 
има трогодишњих образовних профила. Приметан је мањи број ромских девојчица обухваћен средњо-
школским образовањем, 36,28% у односу на укупан број ромских ученика.  

Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић" је специјализована за децу са сметњама у 
развоју са седиштем у Kрушевцу. Покрива основно и средње образовање деце. Школу "Веселин Николић" 
тренутно похађа 76 средњошколаца, од чега је 30 ромских ученика, скоро 40%. Настава је индивидуална и 
постоје и ваннаставне активности као и практична настава. Ваннаставне активности су обавезне за све ученике 
и у њих спадају логопедске активности, психомоторне и корективне вежбе, разне игре и др. Практична настава 
одвија се углавном у школским радионицама, а један део реализује се и у отвореној привреди 

 
Табела број 19: Број деце ромске националности која су напустила средњу школу 

 

Узраст 

Школска 

2015/2016 

Школска 

2016/2017 

Школска 

2017/2018 

Школска 

2018/2019 

Школска 

2019/2020 

Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице Дечаци Девојчице 

I 
разред 

1 1 2 1 2 1 2 0 7 2 

II 
разред 

0 1 1 1 1 3 1 2 0 2 

III 

разред 
0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 

IV 
разред 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Укупно 1 3 4 2 3 4 5 4 8 5 
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Број ромских ученика који су у школској 

2019/20. години напустили средњу школу је 13, од 
чега је 5 девојчица, што чини 38,46% од укупног 
броја ромске деце која су напустила средњу школу. 

Број ромских ученика који су уписани у средњу 
школу путем афирмативних мера у претходне три 
школске године: 

• у школској 2016/2017. години - 23 девојчице, 
9 дечака 

• у школској 2017/2018. години - 33 девојчице, 
13 дечака 

• у школској 2018/2019. години -30 девојчица, 
10 дечака. 

Број младих ромске националности који су на 
високе школе и факултете уписани путем 
афирмативних мера у претходне три школске године: 

• у школској 2016/2017. години - 3 девојчице,  
• у школској 2017/2018. години - 3 девојчице 
• у школској 2018/2019. години -3 девојчице, 1 

дечак. 
  
Један млади Ром и три младе Ромкиње из града 

Крушевца похађа више и високо образовање у 
школској 2018/2019. години. 

На подручју града Крушевца не постоји изборни 
предмет "Ромски језик са елементима културе". 

Изборни предмет "Ромски језик са елементима 
културе" не похађа ниједно ромско дете. 

У школама града Крушевца, двоје наставника 
ромске националности је добило сертификат за 
предавање ромског језика и уведено је у систем 
основног образовања. 

 
При Канцеларији за младе Града Крушевца, од 

2015. године ради Клуб за младе. Активности Клуба 
су усмерене на директан рад са младима, подржавање 
иницијатива младих, спровођење активности 
неформалног образовања, информисање младих, 

организацију активности, повезивање младих са 
институцијама, окупљање и креативно изражавање 
младих и промоцију омладинског стваралаштва, као 
и подржавање и спровођење програма усмерених 
наволонтеризам и мобилност младих на територији 
Града Крушевца. 

 
Најпопуларније радионице су: радионица основа 

фотографије, радионица веб дизајна, обука за младе 
предузетнике, радионице пројектног менаџмента, 
радионице професионалне оријентације, каријерног 
вођења и саветовања, обука за почетнике у бизнису, 
курс израде накита, радионице тимског рада, 
радионице о мобилности младих, школа астрономије, 
радионице посвећене смањењу насиља међу 
младима, радионице основа стреличарства, 
радионице форум театра, радионице посвећене 
смањењу степена дискриминације, радионице ''Буди 
мушко''. Радионице су вишедневне, бесплатне и 
доступне свим младима града Крушевца. Унутар 
Клуба за младе укључен је рад и са осетљивим 
групама младих. Нема података колико је младих 
ромске националности укључено у рад Клуба. 

 
3.3.2  Регистрована незапосленост 
 
На дан 31.12.2019. године, на евиденцији 

Националне службе за запошљавање налазило се укупно 
364 грађана ромске националности, од чега 198 жена, 
што је 54,4% укупног броја грађана ромске 
националности који се налазе на евиденцији Националне 
службе за запошљавање. Од 766 радно способних 
ромских жена, на евиденцији Националне службе се 
налази 25,85% жена ромске националности. 

У следећим табелама је дат преглед броја 
незапослених према степену стручне спреме, према 
старости и дужини тражења посла. 

 
 
 

Табела број 20: Образовна структура лица ромске националности која се налазе  

на евиденцији НСЗ 

 

Степен 

стручне 

спреме 

На дан 

31.12.2016. 

На дан 

31.12.2017. 

На дан 

31.12.2018. 

На дан 

31.12.2019. 

Укупно Жена Укупно Жена Укупно Жена Укупно Жена 

Укупно 405 205 452 251 417 229 364 198 

I 339 174 375 212 339 194 303 173 

II 14 8 16 11 12 8 10 6 

III 37 13 42 17 39 14 32 12 

IV 12 9 14 9 22 10 15 5 

V 0 0 0 0 1 1 1 0 

VI-1 1 1 1 0 1 0 2 2 

VI-2 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII-1 2 0 4 2 3 2 1 0 

VII-2 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 Извор: Национална служба за запошљавање 
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Када је у питању образовна структура ромске 

популације на евиденцији Националне службе за 
запошљавање, највећи број незапослених лица је са 
првим степеном стручне спреме 303 лица што чини 
83,24% од укупног броја лица ромске националности, 
а што указује на ниску квалификациону структуру 
ромске популације. Од укупног броја грађана ромске 
националности који поседују само први степен 
стручне спреме, 173 је жена, односно 57,1%. 

У односу на укупан број жена ромске 
националности које се налазе на евиденцији 

Националне службе за запошљавање, 87,37% жена 
ромске националности поседује само први степен 
стручне спреме. 

Са другим степеном стручне спреме је 10 лица, 
што чини 2,75% од укупног броја лица, док је са 
трећим степеном стручне спреме 32 лица, што чини 
8,79% од укупног броја лица.  

Са четвртим степеном је 15 лица, што чини 4,12% 
од укупног броја лица. 

Са шестим степеном стручне спреме је 2 лица, 
док је са седмим степеном стручне спреме једно лице. 

 
 

Табела број 21: Старосна структура лица ромске националности која се налазе 
на евиденцији НСЗ 

 

Старосна 
структура 

На дан 
31.12.2016. 

На дан 
31.12.2017. 

На дан 
31.12.2018. 

На дан  
31.12.2019. 

Укупно Жена Укупно Жена Укупно Жена Укупно Жена 

Укупно 405 205 452 251 417 229 364 198 

15-19 година 16 9 28 13 20 7 12 7 
20-24 година 50 23 51 27 57 28 46 23 
25-29 година 34 14 37 16 33 18 36 20 
30-34 година 44 21 48 30 39 28 31 15 

35-39 година 71 41 74 41 62 36 45 31 
40-44 година 51 27 57 35 55 34 48 25 
45-49 година 50 30 52 32 53 29 42 25 
50-54 година 43 21 47 31 32 19 38 21 
55-59 година 32 16 35 17 40 22 40 18 
60-64 година 14 3 23 9 26 8 26 13 

 
Извор: Национална служба за запошљавање 

 
 
Највећи број незапослених грађана ромске 

националности налази се у следећим старосним 
групацијама: 

1. 40-44 година, 48 грађана ромске 
националности (13,19% у односу на укупан број 
незапослених), од чега је 25 жена, односно 52,1% у 
односу на незапослене грађане у тој групацији 

2. 20-24 година, 46 грађана ромске 
националности (12,64% у односу на укупан број 
незапослених), од чега је 23 жена, односно 50% у 
односу на незапослене грађане у тој групацији 

3. 35 – 39 година, 45 грађана ромске 
националности (12,36% у односу на укупан број 
незапослених), од чега је 31 жена, односно 68,89% у 
односу на незапослене грађане у тој групацији. 

Најмањи број незапослених грађана ромске 
националности налази се у следећим старосним 
групацијама: 

1. 15-19 година, 12 грађана ромске 
националности (3,30% у односу на укупан број 
незапослених), од чега је 7 жена, односно 58,33% у 
односу на незапослене грађане у тој групацији 

2. 60-64 година, 26 грађана ромске 
националности (7,14% у односу на укупан број 
незапослених), од чега је 13 жена, односно 50% у 
односу на незапослене грађане у тој групацији. 

Највећи број незапослених жена ромске 
националности налази се у следећим старосним 
групацијама: 

1. 35-39 година, 31 жена, односно 15,66% у 
односу на укупан број незапослених жена 

2. 40-44 година, 25 жена, односно 12,63% у 
односу на укупан број незапослених жена 

3. 45-49 година, 25 жена, односно 12,63% у 
односу на укупан број незапослених жена 

4. 20-24 година, 23 жена, односно 11,62% у 
односу на укупан број незапослених жена. 
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Табела број 22: Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ  

према дужини тражења посла 
 

Дужина 
тражења посла 

На дан 
31.12.2016. 

На дан 
31.12.2017. 

На дан 
31.12.2018. 

На дан 
31.12.2019 

Укупно Жена Укупно Жена Укупно Жена Укупно Жена 

До 3 месеца 32 10 40 15 41 22 30 11 

Од 3 до 6 месеци 13 4 27 15 44 19 15 8 

Од 6 до 9 месеци 26 13 25 11 25 15 21 11 

Од 9 до 12 месеци 15 7 25 16 18 9 23 6 

Од 1 до 2 године 94 47 57 26 63 30 59 32 

Од 2 до 3 године 43 20 62 29 35 16 45 23 
Од 3 до 5 година 41 15 55 28 66 36 62 36 

Од 5 до 8 година 59 36 57 39 44 30 36 22 

Од 8 до 10 
година 

20 13 31 23 17 11 15 11 

Преко 10 година 62 40 73 49 64 41 58 38 

Укупно 405 205 452 251 417 229 364 198 
 
 Извор: Национална служба за запошљавање 
 
 
Када је у питању дужина тражења посла, највећи број лица ромске националности чека на посао од 3 до 5 

година (62 лица), потом од једне до две године 59 лица, док 58 лица чека на посао дуже од 10 година. 
 
3.3.3  Становање 
 
Према подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о подстандардним ромским 

насељима за 2015. годину, Роми на територији града Крушевца живе у следећим подстандардним насељима: 
1. Читлук, 
2. "Марко Орловић", 
3. Пањевац. 
 
Опис сваког од ових насеља је табеларно приказан. 
 
 

Табела број 23: Опис ромских насеља 
 

Назив насеља: Читлук 

Опис положаја: 
Изван 

формалног 
насеља 

Површина: 
2479м2 

Процењена старост 
насеља: 

< 15 

Грађевински 
материјал: 

Слаби 
материјали, 

неподобни за 
градњу 

Постоји 
одношење 

отпада: 
Не Број кућа: < 15 

Тип грејања: Чврсто гориво Број становника: < 100 

Постоји 
водоводна 

мрежа: 
Не 

Статус 
водоводне 

мреже: 
Планирана 

Покривеност 
водоводном мрежом: 0 

Постоји 
канализациона 

мрежа: 
Не 

Статус 
канализацион

е мреже: 
- 

Покривеност 
канализационом 

мрежом: 
0 
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Тип септичке 
јаме: 

Пропусна септичка јама 

Постоји 
електрична 

мрежа: 
Да 

Статус 
електричне 

мреже: 

Забрањено 
коришћење 

Покривеност електричном 
мрежом: < 30% 

Постоји улична 
расвета: 

Не 
Статус уличне 

расвете: 
Планирана 

Покривеност уличном 
расветом: 

0 

Постоје 
приступне 

саобраћајнице: 
Да 

Постоје 
унутрашње 

саобраћајнице: 
Да 

Тип 
коловоза: Земљан

и 

Покривеност 
унутрашњим 

саобраћајницам
а 

< 30% 

Покривеност 
планском 

документацијом
: 

Цела територија насеља 
Тип планске 

документације: 
Просторни план општине 

План 2: Генерални урбанистички 
план 

План 3: 
 

Спровођење 
планова: 

Даљом разрадом 
Започета разрада 

плана: 
Не 

Степен 
легализације 

објеката 

Објекти треба да се легализују 
 (< 10% легализовано) 

Предато за 
легализацију: 

< 30% 
Облик 

власништва: 
Приватно 

Назив насеља: Марко Орловић 

Опис положаја: 
Интегрисан у 

формално 
насеље 

Површина: 
81058м2 

Процењена старост 
насеља: 

> 45 

Грађевински 
материјал: 

Грађевински 
материјали који 

обезбеђују 
трајност и 
сигурност 

Постоји 
одношење 

отпада: Да Број кућа: <  400 

Тип грејања: Чврсто гориво Број становника: > 1000 

Постоји 
водоводна 

мрежа: 
Да 

Статус 
водоводне 

мреже: 
У функцији 

Покривеност 
водоводном мрежом: > 70% 

Постоји 
канализациона 

мрежа: 
Да 

Статус 
канализацион

е мреже: 
У функцији 

Покривеност 
канализационом 

мрежом: 
> 70% 

Тип септичке 
јаме: 

Пропусна септичка јама 

Постоји 
електрична 

мрежа: 
Да 

Статус 
електричне 

мреже: 
У функцији 

Покривеност 
електричном мрежом: > 70% 

Постоји улична 
расвета: Да 

Статус 
уличне 
расвете: 

У функцији 
Покривеност уличном 

расветом: > 70% 

Постоје 
приступне 

саобраћајнице: 
Да 

Постоје 
унутрашње 

саобраћајнице: 
Не 

Тип 
коловоза: 

 

Покривеност 
унутрашњим 
саобраћајни-

цама 

0 

Покривеност 
планском 

документацијом
: 

Цела територија насеља 
Тип планске 

документације: 

Просторни план општине 

План 2: 
Генерални урбанистички план План 3: 

 

Спровођењ
е планова: 

Даљом разрадом 
Започета разрада 

плана: 
Да 
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Степен 
легализације 

објеката 

Објекти треба да се легализују 
(< 10% легализовано) 

Предато за 
легализацију: 

> 70% 
Облик 

власништва: 
Мешовит

о 

Назив насеља: Пањевац 

Опис положаја: 
На ободу 

формалног 
насеља 

Површина: 169557м2 
Процењена старост 

насеља: 
15-45 

Грађевински 
материјал: 

Грађевински 
материјали који 

обезбеђују 
трајност и 
сигурност 

Постоји 
одношење 

отпада: 
Да Број кућа: <50 

Тип грејања: Чврсто гориво Број становника: <200 

Постоји 
водоводна 

мрежа: 
Да 

Статус 
водоводне 

мреже: 
У функцији 

Покривеност 
водоводном мрежом: < 30% 

Постоји 
канализациона 

мрежа: 
Да 

Статус 
канализацоно

м мреже: 
У функцији 

Покривеност 
канализационом 

мрежом: 
< 30% 

Тип септичке 
јаме: 

Пропусна септичка јама 

Постоји 
електрична 

мрежа: 
Да 

Статус 
електричне 

мреже: 
У функцији 

Покривеност електричном 
мрежом: 

30-70% 

Постоји улична 
расвета: 

Да 
Статус уличне 

расвете: 
У функцији 

Покривеност уличном 
расветом: 

< 30% 

Постоје 
приступне 

саобраћајнице: 
Да 

Постоје 
унутрашње 

саобраћајнице: 
Да 

Тип 
коловоза: Земљани 

Покривеност 
унутрашњом 

саобраћајницом 
< 30% 

Покривеност 
планском 

документацијом: 
Цела територија насеља 

Тип планске 
документације: 

Просторни план општине 

План 2: Генерални урбанистички план План 3:  

Спровођење 
планова: 

Даљом разрадом 
Започета разрада 

плана: 
Да 

Степен 
легализације 

објеката 

Објекти треба да се легализују  
(< 10% легализовано) 

Предато за 
легализацију: 

30-70% 
Облик 

власништва: 
Мешовит

о 

 
Извор: "База података за праћење мера за инклузију Рома“- секција "Становање“,  

Републичког завода за статистику 
 
 
На основу приказаних података може се 

закључити да на територији града Крушевца постоје 
3 подстандардна насеља у којима живе грађани 
ромске националности. 

Само једно од насеља ("Марко Орловић") је 
интегрисано у формално насеље, односно 33,33% 
укупног броја насеља. Једно насеље (Пањевац) се 
налази на ободу формалног насеља, док се насеље 
Читлук налази изван формалног насеља. 

У два од три насеља (66,66%) је за израду кућа 
коришћен чврсти материјал који гарантује трајност и 

стабилност, док је у насељу Читлук коришћен слаб 
материјал неподобан за градњу. 

Просечна старост објеката је различита у свим 
насељима. Најмање старо је насеље Читлук (< 15 
година), док се у Пањевцу просечна старост креће до 
45 година, а у насељу "Марко Орловић" просечна 
старост објеката је већа од 45 година. 

У сва три насеља у којима живе грађани ромске 
националности број кућа се разликује. Најмањи број 
кућа се налази у насељу Читлук (< 15), а највећи број 
кућа у насељу "Марко Орловић" које броји 400 кућа. 
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У сва три насеља укупан број грађана ромске 
националности се разликује. Најмањи број грађана 
насељава насеље Читлук (<100), док највећи број 
грађана насељава насеље"Марко Орловић"у коме 
живи око 2000 грађана ромске националности. 

У два од три насеља постоји одношење отпада 
(66,66%), док у насељу Читлук одношење отпада не 
постоји. 

У сва три насеља (100%) за огрев се користи 
чврсто гориво (дрво, угаљ). 

Водоводна мрежа постоји у два од три насеља 
(66,66%), док је у насељу Читлук водоводна мрежа 
планирана.  У свим насељима у којима постоји 
водоводна мрежа, иста је и у функцији (100%). 
Покривеност водоводном мрежом у насељу Пањевац 
је мања од 30%, док у насељу "Марко Орловић" 
превазилази 70%. 

Канализациона мрежа постоји у два од три 
насеља (66,66%), док иста у насељу Читлук не постоји 
нити је познато да ли је планирана. У свим насељима 
у којима канализациона мрежа постоји, иста је и у 
функцији (100%). Покривеност канализационом 
мрежом у насељу Пањевац је мања од 30%, док у 
насељу "Марко Орловић" превазилази 70%. 

Електрична мрежа постоји у сва три насеља 
(100%). У два од три насеља електрична мрежа је и у 
функцији (66,66%), док је у насељу Читлук 
коришћење забрањено. У оба насеља у којима постоји 
функционална електрична мрежа (100%), 
покривеност истом у насељу Пањевац износи од 30-
70%, док у насељу "Марко Орловић" превазилази 
70%. Покривеност електричном мрежом у насељу 
Читлук је мања од 30%. 

У два од три насеља (66,66%) улична расвета 
постоји, док је у насељу Читлук иста планирана. У оба 
насеља у којима улична расвета постоји, иста је и у 
функцији. Покривеност уличном расветом у насељу 
Пањевац је мања од 30%, док у насељу "Марко 
Орловић" превазилази 70%. 

У сва три насеља (100%) постоје приступне 
саобраћајнице. У два од три насеља постоје и 
унутрашње саобраћајнице (66,66%), док у насељу 
"Марко Орловић" исте не постоје. У оба насеља у 
којима постоје унутрашње саобраћајнице, тип 
коловоза је земљани (100%) и покривеност је мања од 
30% (100%).  

Сва три насеља (100%) су у целости покривена 
просторном документацијом, просторним планом 
(100%), као и генералним урбанистичким планом 
(100%). 

У сва три насеља (100%) се спровођење планова 
врши даљом разрадом. 

Најнеразвијеније насеље представља насеље 
Читлук, у којем уједно живи и најмањи број грађана 
ромске националности, али је просечна старост 
објеката мања од 15 година. 

Најразвијеније насеље представља насеље 
"Марко Орловић". 

У два од три насеља (66,66%) облик својине је 
мешовити, док је у насељу Читлук приватни. 

У сва три насеља (100%), број легализованих 
објеката је мањи од 10%, иако у свим насељима број 
предатих захтева за легализацију превазилази 30%, 

односно 70% у насељу"Марко Орловић". Узрок 
смањеног броја легализованих објеката може бити и у 
чињеници да град Крушевац није успоставио систем 
за пружање правно-техничке помоћи грађанима 
ромске националности у циљу регулисања 
имовинског и правног статуса објеката. 

Према садржају Упитника за припрему 
ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за 
инклузију Рома, који је попуњен од стране ЈЛС, може 
се констатовати следеће: 

• На подручју града Крушевца евидентирано је 
једно неформално ромско насеље у званичној 
евиденцији надлежног органа за које постоји донет 
одговарајући урбанистички план на основу кога се 
могу извршити неопходне грађевинске интервенције 
за унапређење и озакоњење појединачних објеката. 

• У "Бази података за праћење мера за инклу-
зију Рома"- у секцији "Становање“, Републичког 
завода за статистику су објављени подаци за сва 
ромска насеља на подручју града.  

• Такође није дошло до промене ситуације у 
ромским насељима која су приказана у"Бази података 
за праћење мера за инклузију Рома“- у секцији 
"Становање“, Републичкогзавода за статистику. 

Урбанистичке планове је потребно урадити за 
насеље "Марко Орловић".  

Такође, потребно је да се урадестудије оправда-
ности расељавања ромских насеља у циљу адекватног 
стамбеног решења за насеље "Марко Орловић".  

У подстандарднoм ромскoм насељу Пањевац 
потребно је (и могуће) унапређење комуналне 
инфраструктуре. За то је потребно око 65.000.000,00 
РСД. Ова средства се могу обезбедити из донаторских 
средстава. 

 
Насеље "Марко Орловић" 
 
Градско насеље "Марко Орловић" се налази у 

централном урбаном делу Крушевца и представља 
највеће и најстарије ромско насеље. Насеље постоји 
више од 300 година и има око 2.000 становника, 
односно око 400 објеката у којима живе ромске 
породице. У питању је локација са великом густином 
насељености. Број становника је тешко утврдити јер 
су честа досељавања Рома са стране, рођака или 
познаника староседелаца.  

Објекти у насељу су различите структуре, 
различитих стилских и морфолошких карактеристка, 
различите опремљености. Нови, спратни објекти су 
грађени у последњих 30 година. У једном делу насеља 
је присутан тип становања "кућа са окућницом", али 
има и простора где парцеле не постоје. Насеље 
"Марко Орловић" има канализациону и водоводну 
мрежу, приступ електричној мрежи, саобраћајницама, 
јавним сервисимаи адекватне услове локације/терена, 
али постоји проблем пренасељености, као и лош 
квалитет објеката и несигуран статус објеката на 
парцели. Сходно наведеним карактеристикама, 
насеље има статус подстандардног насеља. 
Критеријуми који одређују подстандардност насеља 
су дати у табели 24. 
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Табела бр. 24 - Критеријуми подстандардности 

ромског насеља "Марко Орловић" у Крушевцу 

 

КРИТЕРИЈУМИ ПО 

ДЕФИНИЦИЈИ6 
СТАЊЕ 

Адекватан приступ води за пиће Има 

Адекватан приступ канализацији Има 

Адекватан приступ електричној 

мрежи 

Има 

Адекватан приступ 

саобраћајницама 

Има 

Адекватне услове терена/локације Има 

Адекватан приступ јавним 

сервисима 

Има 

Лош структурални квалитет 

стамбених јединица 

Има 

Пренасељеност Пренасељено 

Несигуран правни статус објекта на 

парцелама 

Несигуран 

 
На рубном делу насеља, према пијаци, постоји 

низ објеката од блата, тзв. "чакмаре", бараке и 
контејнери, постављени за време насељавања 
избеглих Рома после 1991. године. Ово је 
нехигијенски део насеља у којем Роми живе испод 
сваког минимума условног становања. До овог дела 
постоји земљани приступни пут. Присутан је и мањи 
број локалних дивљих депонија уз објекте.  

Локација на којој се налази насеље "Марко 
Орловић" је у обухвату Генералног плана Крушевац. 
По намени ово земљиште је планирано за мешовиту 
стамбену градњу. Земљиште на којем су изграђени 
објекти је државна својина и врло је мали број 
објеката који су изграђени у приватном власништву, 
што представља проблем за легализацију објеката у 
насељу. Објекти у насељу су изграђени без претходно 
формиране уличне матрице. Локација на којој се 
насеље налази је и поред бесправне градње 
инфраструктурно опремљена. До насеља и кроз 
насеље постоје асфалтиране улице, али непрописног 
попречног профила, без изграђених тротоара. На 
периферном делу насеља, услед непланске градње и 
постављања покретних објеката, приступа се 
земљаним путем.  

Када је водоснабдевање у питању, у насељу је 
изграђена водоводна мрежа. Само неформални део 
насеља (бараке и контејнери) нема воду у објектима 
већ се користи вода са јавне чесме. Овакви објекти не 
могу служити за трајно стамбено збрињавање 
породица и не могу бити прикључени на водовод.  

Канализација у насељу постоји. Прикључак је 
омогућен свим стамбеним објектима у насељу осим 
оних привремених, неусловних (бараке и контејнери). 

Што се електрификације тиче, у насељу постоји 
изграђена надземна електрична мрежа. Свим 
објектима је омогућен приступ мрежи. Јавна расвета 

                                                                                 
6 Упитник потврђен и достављен од стране Градске управе 

Крушевац 

постоји у насељу. Становници насеља греју се на 
чврсто гориво или на струју. Они савременији објекти 
имају и етажно грејање. Насеље је у систему 
одношења комуналног отпада.  

Структура постојећих објеката у насељу "Марко 
Орловић" 

Стамбени објекти у подстандардном делу насеља 
"Марко Орловић" су доброг бонитета. Од укупно 400 
колико их је у подстандардном делу блока, 300 
објеката је потпуно завршено. Остали су недовршени 
у смислу да нису опремљени купатилима и немају 
завршене фасаде. Око 20 објеката су бараке и 
контејнери који се морају раселити и трајно стамбено 
збринути у објекте условне за функционално 
становање. 

С обзиром да се ради о насељу изграђеном у 
близини градског центра, хигијенски услови су 
задовољавајући. Иако у већини објеката постоје 
изграђена купатила, има објеката који нису 
опремљени овим просторијама. У насељу има 
изграђено неколико спољашњих тоалета, али у 
нехигијенском неформалном делу насеља. 

Генерално, у насељу је структура објеката 
задовољавајућа. У мањем броју објеката (око 20 
објеката) је потребно интервенисати у смислу 
завршних радова и опремања. Око 20 породица, 
настањених у баракама и контејнерима је потребно 
раселити и трајно стамбено збринути. У том смислу је 
потребно определити се за одговарајуће стамбене 
моделе за побољшање становања Рома, односно 
планирати могуће пројектне активности, 
интервенције и инвестиције. 

Дакле, једно од значајних питања насеља "Марко 
Орловић" је питање легализације. Иако је насеље 
старо преко 300 година мали број објеката је 
легализован. Проблем представља чињеница да Роми 
у овом насељу нису власници земљишта на којем су 
изградили своје куће, тако да тренутно не постоји 
правни оквир за легализацију објеката. Наиме, не 
постоји могућност проширења насеља, а постоји 
проблем пренасељености.  

Насеље Пањевац 
Насеље "Пањевац" је изграђено 1960. године и 

налази се на периферији града. Простире се на 
површини од око 10 хектара и има између 30-40 
стамбених објеката у којима живе ромске породице. 
То је друго по величини ромско насеље у Крушевцу и 
има око 200 житеља. Већа површина земљишта 
непосредно уз изграђени део насеља, око 3 хектара, је 
неизграђена и повољна за урбанизацију и изградњу, 
осим у заштитној зони испод коридора 
високонапонских далековода. 

Насеље је спонтано изграђено, инфраструктурно 
неопремљено и нехигијенско. До насеља постоји 
асфалтирана улица, али кроз само насеље су коридори 
земљаних путева и стаза или уопште не постоје 
приступне стазе. Услед атмосферских падавина 
долази до плављења делова насеља, па је приступ у 
одређеним периодима немогућ.  



  29.12.2020.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                        49 
 

 

Половина кућа је доброг бонитета, грађена од 
цигле и блока, а половина је од блата и прућа, 
такозване "чакмаре". Објекти су углавном приземни, 
највећи број је оних од само једне просторије, док 
самоједан објекат има изграђен спрат.  

Већи део насеља Пањевац нема канализациону и 
водоводну мрежу, има приступ електричној мрежи, 
али је лош квалитет објеката и несигуран статус 
објеката на парцели. Насеље нема приступ саобра-
ћајницама, јавним сервисимаи адекватне услове 
локације/терена. Сходно наведеним карактери-
стикама, насеље има статус  подстандардног насеља. 
Критеријуми који одређују подстандардност насеља 
су дати у табели 25. 

 
Табела бр. 25 - Критеријуми подстандардности 

ромског насеља Пањевац у Крушевцу 
 

КРИТЕРИЈУМИ ПО 
ДЕФИНИЦИЈИ7 

СТАЊЕ 

Адекватан приступ води за пиће Има 
Адекватан приступ канализацији Нема 
Адекватан приступ електричној 
мрежи 

Има 

Адекватан приступ 
саобраћајницама 

Нема 

Адекватне услове 
терена/локације 

Нема 

Адекватан приступ јавним 
сервисима 

Нема 

Лош структурални квалитет 
стамбених јединица 

Има 

Пренасељеност 
Није 

пренасељено 
Несигуран правни статус објекта 
на парцелама 

Несигуран 

 
Локација на којој се налази насеље Пањевац је у 

обухвату Генералног плана Крушевац 2021.8 
Земљиште на којем су изграђени објекти је већим 
делом државна својина на којем су породице 
нелегално изградиле стамбене објекте (57,14%). У 
приватном власништву породице је мањи број 
парцела (9,52%). Власништво на неким парцелама 
није укњижено на породицу, већ се води на друга 
приватна лица (33,33%).  

Подстандардни део насеља се спонтано 
формирао. Куће су изграђене без претходно 
формиране уличне матрице. Локација на којој је 
насеље настајало није било претходно 
инфраструктурно опремљено, а тај проблем још увек 
није решен.  

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 одводњу атмосферских вода у насељу не 
постоји.  

Што се електрификације тиче у насељу постоји 
изграђена надземна електрична мрежа. Јавна расвета 

                                                                                 
7Упитник потврђен и достављен од стране Градске управе 

Крушевац 

у већем делу насеља постоји. 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.  

До насеља се долази асфалтираним путем, а кроз 
насеље постоје неасфалтиране улице и неколико 
земљаних путева и стаза.  

 
Структура постојећих објеката у насељу  
Пањевац 
 
Стамбени објекти у подстандардном делу насеља 

Пањевац су лошег бонитета. Од укупног броја 
објеката, колико их је у подстандардном делу блока, 
само 2 објекта су потпуно завршена. Остали су 
недовршени у смислу да нису опремљени купатилима 
и немају завршене фасаде и мале су корисне 
површине. Више објеката су лошег грађевинског 
бонитета и потребно их је потпуно реконструисати, 
заменити новим безбедним објектима.  

С обзиром да се ради о насељу изграђеном 
спонтано, илегално на инфраструктурно 
неопремљеној локацији, хигијенски услови су 
забрињавајући. У целом насељу само у 6 кућа постоји 
изграђено купатило.  

Генерално, у насељу је структура објеката 
задовољавајућа. Одређени број објеката је потпуно 
завршен и услован за становање, део објеката је 
незавршено, али се у њима станује, док је један 
објекат у изградњи. У том смислу је потребно 
определити се за одговарајуће стамбене моделе за 
побољшање становања Рома, односно планирати 
могуће пројектне активности, интервенције и 
инвестиције. 

У насељу "Пањевац" житељи су релативно и 
корисници и власници земљишта, јер поседују 
Уговоре о куповини који би требало да се укњиже. 
Око самог насеља постоји слободно земљиште, те 
постоји могућност проширења насеља.   

 
Читлук 1 ("уз пут") 
 
Стање 
 
Ромски објекти су смештени уз магистрални пут 

Крушевац-Краљево, и прикључени на водоводну 
мрежу, електро-мрежу, канализацију. Постоји 
организовано одношење смећа. Институције из 
области здравства, локалне самоуправе и школа 
удаљене су више од 1km као и продавница са 
прехрамбеном робом. Постоји двадесетак објеката са 
35 домаћинстава по наводима житеља. 

 
3.3.4 Здравствена заштита 
 
На основу података наведених у Упитнику за 

припрему ситуационе анализе за потребе израде 
ЛАП-а за инклузију Рома који је ЈЛС попунила заједно 

8 Службени лист општине Крушевац, број 4/05 
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са својим партнерима на локалном нивоу, процењено 
је следеће:  

 Нема податакао броју Рома и Ромкиња на 
територији града Крушевца који не поседују 
здравствену књижицу, нити података о броју Рома и 
Ромкиња који немају изабраног лекара 

 Гинеколошким прегледима су обухваћене 732 
жене ромске националности 

 Систематским прегледима је обухваћено 90% 
ромске деце  

 81,45% деце узраста 24-35 месеци су примила 
све препоручене вакцине из националног календара 
имунизације до свог првог рођендана (до навршене 
друге године за вакцину против малих богиња), док је 
проценат ромске деце нешто нижи 

 Патронажним посетама (пре и постнатално) је 
обухваћено 38 мајки и деце ромске националности  

 Редовним прегледима у амбуланти је 
обухваћено 252 труднице ромске националности  

 Сва ромска деца су обухваћена редовним 
прегледима у развојном саветовалишту 

 Нема података колико је ромских адолесцената 
користило услуге саветовалишта за младе. 

Акције које спроводи Дом здравља, такозвани 
“Базари здравља“, имају за циљ да превентивно делују, 
односно да брже и у пријатнијој атмосфери омогуће 
грађанима да провере опште здравствено стање. Тешко 
покретне пацијенте и старачка домаћинства обилази 
теренска екипа, лекар и сестра и сви прегледи и 
дијагностички тестови се обављају у кућним условима. 
Становницима преко 45 године старости ради се и 
Скрининг на дијабет типа 2. Све здравствене услуге 
обављају се и становништву без здравственог 
осигурања. У периоду март - јун 2020.године обављено 

је 14 акција на терену од планираних 30, са укупно 454 
корисника. Посебна евиденција о корисницима ромске 
националности није вођена, али су се базари обављали 
и у ромским насељима. 

 
3.3.5 Социјална заштита 
 
У 2019. години од стране Центра за социјални рад 

евидентирано је 21.549 корисника социјалне заштите 
(11.883 жена и 9.666 мушкараца), што представља 
16,74% укупног броја становника. 

 
Табела бр. 26–Укупан број корисника на евиденцији 

Центра за социјални рад 
 

Старосна група 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Деца 5367 5701 5852 5334 5291 

Млади 1886 2089 2257 1721 1921 

Одрасла лица 9773 10480 11040 9300 9797 

Остарела лица 3373 3886 4491 3908 4540 

Укупан број лица 20399 22156 23640 20263 21549 
 

Од укупног број корисника који се налазе на 
евиденцији Центра за социјални рад, 1.565 корисника је 
ромске националности (677 Рома и 888 Ромкиња), што 
представља 7,26% од свих корисника социјалне заштите, 
односно 63,60% укупног броја грађана ромске 
националности. Такође, 513 домаћинстава ромске 
националности прима новчану социјалну помоћ, што је 
87% броја домаћинстава ромске националности. 

До сада је евидентирано 32 случајa оствареног 
права на пријаву места пребивалишта на адреси 
Центра за социјални рад. 

 
Табела бр. 27 – Укупан број корисника на евиденцији Центра за социјални рад 

 

Година 2015. година 2016. година 2017. година 2018. година 2019. година 

 Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

Деца 431 205 392 188 433 205 467 227 480 241 
Млади 226 115 173 88 172 90 144 78 148 85 
Одрасли 829 481 808 478 829 488 773 474 797 480 
Старији 115 69 130 76 64 0 127 74 140 82 

Укупно 1601 870 1503 830 1498 783 1511 853 1565 888 

 
 
Услуге социјалне заштите 
 
На територији града Крушевца постоје следеће 

услуге социјалне заштите: 
• Помоћ у кући 
• Лични пратилац детета 
• Породични едукативни – центар (Саветова-

лиште и "Клуб за младе" - превентивни рад) 
• Дневни боравак за децу, младе и одрасле са 

интелектуалним тешкоћама. 
 
Помоћ у кући 
 
Услуга Помоћ у кући обезбеђује се старијим 

лицима, са сврхом задовољавања њихових свако-
дневних егзистенцијалних потреба. Циљ помоћи у 

кући је подршка корисницима у очувању и унапре-
ђењу квалитета живота. 

Геронтодомаћице реализују активности услуге 
Помоћ у кући, по акредитованом програму обуке, у 
складу са индивидуалним планом услуге. Уз њихову 
помоћ корисницима се омогућава да живе у својим 
домовима (природном окружењу) и учествују у 
активностима дневног живота. 

Број корисника услуге је 454, од чега је 5 
корисника ромске националне припадности. 

 
Лични пратилац детета 
 
У оквиру услуге Лични пратилац детета од 

укупно 111 личних пратилаца, један лични пратилац 
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је ромске националности који је задужен за пружање 
подршке детету из већинске популације, а такође 
постоји и један корисник ромске националности коме 
је лични пратилац из већинске популације. 

Породични едукативни центар – Саветовалиште 
Услуга "Породично – едукативни центар" – 

Саветовалиште сеодноси на пружање саветодавно-
терапијских и социјално едукативних услуга поједи-
нцима и породицама кроз примарне и секундарне, 
превентивне и едукативне активности.  

На проблемима брака и породице, у периоду 
01.01 до 31.12.2019. године, Саветовалиште је радило 
са 406 клијента у решавању брачних, породичних и 
других проблема и пружено је 729услугa – саве-
товање, породична терапија, медијација, превентивне 
активности.  

За помоћ самоиницијативно, обратило се 348 
клијената, и са њима је рађено кроз 516 сеанси. 

По упуту водитеља случаја из Центра 
евидентирано је 30 клијената и са њима је рађено кроз 
151 сеансу. 

У раду на развојним проблемима деце и младих и 
проблемима  родитељства, односа међу вршњацима и 
између ученика и наставника, пружан је непосредан 
саветодавно-терапијски рад, са децом и родитељима у 
28 случајева, кроз 62 услуге. Индивидуално 
саветовање примењено је у 176 случајева, 
саветодавно усмеравање породице у 87, медијација у 
5 и породична терапија у 138 случајева. 

Током 2018. године је један брачни пар ромске 
националности користио саветодавно – терапијске 
услуге Саветовалишта, док током 2019. године није 
било корисника ромске националности. 

Породични едукативни центар – "Клуб за младе" 
У саставу Центра за социјални рад, од 2016. 

године делује "Kлуб за младе",  као проширење 
постојеће услуге Породично - едукативни центар. 
Услуга "Породични – едукативни центар" коју 
спроводи Центар за социјални рад Крушевац је 
намењена деци и младима са територије града 
Крушевца која су у ризику и са поремећајима у 
понашању, као и члановима њихових породица, а у 
циљу превазилажења неприхватљивог облика 
понашања, заштите и унапређења њиховог положаја, 
кроз превентивни рад.  

Реализација програма услуге "Kлуба за младе" 
одвија се у два правца: 

• У непосредном раду са децом и младима, у 
простору "Kлуба", где се примењују методе 
индивидуалног и групног рада, саветодавног рада са 
децом и породицом и социо-терапијске активности, 

• Радом у заједници-који повезује све 
релевантне сарадничке институције, са јединственим 
циљем помоћи младима и породици у целини- 

организовањем трибина, радионица и интерактивних 
предавања за децу и родитеље у школама. 

"Kлуб за младе" развија концепт мултидисци-
плинарног приступа у циљу превентивног деловања и 
упознавања младих са битним карактеристикама 
развоја у периоду адолесценције, тешкоћама и 
проблемима који се јављају у овом периоду као и са 
начинима савладавања ових тешкоћа. 

Младима се пружа помоћ у сналажењу у средини 
у којој живе и делују, у њиховом успешнијем 
остваривању емоционалних и социјалних односа и 
сопствене индивидуалности и самосталности. 

У оквиру "Клуба за младе" је просечан број 
корисника 354, од чега је током спровођења 
радионица било 15 корисника ромске националности 
основношколског узраста, као и 6 корисника на 
саветодавно–терапијском раду. 

Дневни боравак за децу, младе и одрасле са 
интелектуалним тешкоћама 

У оквиру услуге Дневни боравак за децу, младе и 
одрасле са интелектуалним тешкоћама пружају се 
социјалне, едукативне и услуге подршке и помоћи у 
активностима свакодневног живота особама којима је 
потребна помоћ и надзор. Дневни боравак омогућава 
укљученим особама да уче и развијају вештине, као и 
да увећавају способности. Дневни боравак је услуга 
која се намеће као неопходност у животу особа са 
сметњама у развоју. Ова услуга им омогућава 
задовољавање животних потреба (излазак, дружење, 
оспособљавање за самостално функционисање итд). 
Услуга је лиценцирана за 20 корисника, при чему 
нема корисника ромске националности. 

  
3.4  Политике и праксе локалне управе и 

локалних институција 
 
Град Крушевац издваја посебна средства за 

унапређивање положаја Рома и то: 
 

• 2015. године – 1.350.000 динара 

• 2016. године – 1.500.000 динара 

• 2017. године - 1.500.000 динара 

• 2018. године - 1.700.000 динара 

• 2019. године - 2.000.000 динара 

• 2020. године - 2.500.000 динара 
 
3.4.1 Образовање 
 
Град Крушевац издваја финансијска средства из 

буџета за уџбенике, ужину, превоз и стипендије, а што 
је приказано у следећој табели. 
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Табела број 28: Издвајања финансијских средстава из буџета Града за пружање подршке ученицима и студентима 

у образовном систему (у РСД) 

 

Намена 

Школска 2016/2017 Школска 2017/2018 Школска 2018/2019 Школска 2019/2020 

Укупно 

Деца 

ромске 

национал- 

ности 

Укупно 

Деца ромске 

национал- 

ности 

Укупно 

Деца ромске 

национал-

ности 

Укупно 

Деца 

ромске 

национал-

ности 

Уџбеници 8.100.000   7.000.000   7.000.000   7.000.000   

Ужина 4.300.000 800,000 4.600.000 800,000 4.700.000 900,000 4.950.000 1.150.000 

Поклон пакети 150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

Превоз за основну 

школу 35.017.000   46.316.000   41.698.000   36.874.000   

Превоз за средњу 

школу 5.200.000 500,000 7.450.000 550,000 7.500.000 600,000 8.050.000 650,000 

Стипендије за 

средњошколце 920,000   1.200.000   1.680.000   1.480.000   

Стипендије за 

студенте 13.720.000   14.110.000   2.560.000   2.590.000   
 

Извор: "База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за стастистику, 

             ,http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs 
 
 
Финансијска средства намењена имплементацији 

Стратегије за унапређивање положаја Рома града 
Крушевца су трошена у складу са Правилником о 
условима и поступку за остваривање права 
предвиђених Стратегијом за унапређивање положаја 
Рома града Крушевца за период 2015-2020. године 
("Службени лист града Крушевца", број 7/17). Овим 
Правилником су утврђени критеријуми и прописан је 
поступак за остваривање права ученика ромске 
националности предвиђених Стратегијом за 
унапређивање положаја Рома града Крушевца и то: 

1. бесплатан превоз ученика средњих школа, 

2. бесплатне ужине за ученике основних школа, 

3. поклон пакети за ученике основних школа. 
 
Право на бесплатан превоз 
 
Правилником је утврђено да право на бесплатан 

превоз остварује ученик из материјално угрожене 
породице где приходи по члану домаћинства не 
прелазе цензус за остваривање права на дечији 
додатак, односно ученик који је корисник права на 
дечији додатак или права на новчану социјалну 
помоћ; као и ученик који има просечну оцену од 3,00 
до 5,00, при чему је услов да ученик редовно похађа 
школу. Наиме, Савет за унапређивање положаја Рома 
утврђује право на бесплатан превоз и доноси Одлуку 
о финансирању превоза ученика, а на основу званично 
потписаних и оверених предлога средњих школа за 
сваког ученика понаособ са образложењем. 

По утврђивању наведеног права, Одељење за 
друштвене делатности израђује спецификацију 
релација и обраћа се Одељењу за јавне набавке за 
покретање поступка јавне набавке. Одељење за јавне 
набавке спроводи поступак јавне набавке. По 

окончању поступка јавне набавке врши се избор 
најповољнијег понуђача са којим се закључује 
Уговор. Након склапања Уговора, Одељење за 
друштвене делатности доставља најповољнијем 
понуђачу списак ученика који садржи име и презиме 
ученика, ЈМБГ и релације на којима ученици путују у 
циљу израде годишњих карата за превоз ученика. 
Након израде годишњих карата најповољнији 
понуђач доставља годишње карте Одељењу за 
друштвене делатности које годишње карте прослеђује 
ученицима. 

 
Право на бесплатне ужине 
 
Правилником је утврђено да право на бесплатне 

ужине остварује ученик из материјално угрожене 
породице где приходи по члану домаћинства не 
прелазе цензус за остваривање права на дечији 
додатак, односно ученик који је корисник права на 
дечији додатак или права на новчану социјалну 
помоћ, при чему је услов да ученик редовно похађа 
школу. Наиме, Савет за унапређивање положаја Рома 
утврђује право на бесплатнеужине и доноси Одлуку о 
финансирању ужина, а на основу потписаних и 
оверених предлогашкола који садржи образложење за 
сваког ученика понаособ. 

Одељење за друштвене делатности израђује 
спецификацију за бесплатне ужине, на основу анализе 
тржишних цена. На основу достављене 
спецификације Одељење за јавне набавке покреће 
поступак набавке и врши избор најповољнијег 
понуђача са којим се закључује Уговор. Након 
закључења Уговора, најповољнији понуђач врши 
испоруку ужина школама које ужине достављају 
ученицима. 

 

http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/
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Поклон пакети за ученике основних школа 
 
Правилником је утврђено да право на бесплатне 

поклон пакете остварује ученик из материјално 
угрожене породице где приходи по члану 
домаћинства не прелазе цензус за остваривање права 
на дечији додатак, односно ученик који је корисник 
права на дечији додатак или права на новчану 
социјалну помоћ, при чему је услов да ученик редовно 
похађа школу. Наиме,Савет за унапређивање 
положаја Рома утврђује право на бесплатнепоклон 
пакете и доноси Одлуку о финансирању поклон 
пакета, а на основу потписаних и оверених 
предлогашкола који садржи образложење за сваког 
ученика понаособ. 

Одељење за друштвене делатности израђује 
спецификацију садржине пакета на основу анализе 
тржишних цена и захтевом се обраћа Одељењу за 
јавне набавке у циљу избора најповољнијег понуђача. 
Након избора најповољнијег понуђача закључује се 
Уговор са најповољнијим понуђачем. По закључењу 
Уговора, Одељење за друштвене делатности 
организује превоз поклон пакета до школа који се 
достављају ученицима. 

 
Када је предшколско образовање у питању, 

предшколске установе организују полудневне 
програме за децу узраста од 4,5 – 5,5 година који су 
финансирани од стране јединице локалне самоуправе. 

Град Крушевац није идентификовао потребе кроз 
анализу за укључивање ромске деце у различите 
програме образовања. 

На подручју града Крушевца не постоје основне 
и средње школе у којима се спроводе програми 
едукације о правима ромске деце, културолошким 
специфичностима, тешкоћама које отежавају редовно 
похађање наставе, учење и напредовање. 

 
3.4.2 Становање 
 
Град Крушевац није успоставио систем за 

пружање правно-техничкe помоћи Ромима и 
Ромкињама у циљу регулисања имовинског и правног 
статуса објеката. 

Град Крушевац није планирао мере за 
унапређење постојећих објеката у којима живе Роми 
и Ромкиње. 

 
Пет ромских породица су корисници социјалних 

станова. 
У граду Крушевцу не постоји програм за 

изградњу социјалних станова. 
Током 2015. године је  израђен План детаљне 

регулације за насеље Пањевац и на седници 
Скупштине је усвојен. Мобилни тим за инклузију 
Рома града Крушевца је координирао целокупан 
процес израде у који су били укључени и житељи 
ромског насеља Пањевац. 

Током 2015. године је у оквиру пројекта "Овде 
смо заједно – Европска подршка за инклузију Рома" 
ЕУ финансирала израду техничке документације за 
изградњу и реконструкцију водоводне и 
канализационе мреже, изградњу атмосферске 

канализације и изградњу саобраћајница у улицама 
Каницовој, Звечанској и Приштинској у ромском 
насељу Пањевац у Крушевцу. 

 
3.4.3  Запошљавање 
 
Град Крушевац издваја финансијска средства за 

финансирање мера активне политике запошљавања и 
то: 

• 2016. године – 9.900.000,00 РСД 
• 2017. године – 23.000.000,00 РСД 
• 2018. године – 23.000.000,00 РСД 
• 2019. године – 21.000.000,00 РСД. 
 
У оквиру ових мера нису посебно издвојена 

средства за мере активне политике запошљавања за 
кориснике ромске националности, али су Роми били 
укључени у ове мере. 

Мере активне политике запошљавања је у 
претходном периоду користио следећи број 
припадника ромске националности: 

• 2016. године – 135 корисника (25 жена и 110 
мушкараца) 

• 2017. године – 96 корисника (20 жена и 76 
мушкараца) 

• 2018. године – 140 корисника (37 жена и 103 
мушкараца) 

• 2019. године-   57 корисника. 
 
Град Крушевац је 2015. године у сарадњи са 

немачком организацијом "Хелп" реализовао 
пројекат"Смањење сиромаштва и унапређење 
могућности запошљавања маргинализованих и 
угрожених група становништва са фокусом на 
Ромкиње". Овај пројекат је финансирала Шведска 
агенција за међународну сарадњу – СИДА, а 
реализовала га је немачка организација ХЕЛП и Град 
Крушевац. 

Реч је о пројекту који је био намењен 
незапосленим лицима као и почетницима у послу и 
имао је за циљ смањење сиромаштва и стварање 
услова за запошљавање маргинализованих и 
угрожених група становништва са фокусом на 
Ромкиње. Подразумевао је доделу гранта у виду 
опреме. Укупна вредност пројекта износила је 
115.300 ЕУР. Учешће Града је износило 4.725 ЕУР. 
Појединачна вредност грантова била је 1.500 ЕУР и 
2.400 ЕУР. Предвиђено је било и сопствено учешће 
добитника гранта и то: 5% - за опрему вредну до 1.500 
ЕУР и 10% - за опрему вредну од 1.501 ЕУР до 2.400 
ЕУР. 

Укупно је одабрано 36 финалних корисника (18 
корисника је ромске националности и 18 корисника из 
већинске популације). 

Добитници опреме су били у обавези да се 
регистрованом делатношћу баве минимум две године, 
а по истеку две године од дана регистровања, опрема 
је постала њихово власништво. 

Обавеза добитника гранта је, такође, била 
обављање 15 сати друштвено корисног рада за 
потребе Града Крушевца. Друштвено користан рад су 
обавили у Јавно комуналном предузећу "Крушевац". 



54                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                     29.12.2020.  

 

Међу добитницима гранта било је дрвопрерађивача, 
металопрерађивача, фризера. 

Анексом уговора који је потписан дана 
28.10.2015. године, град Крушевац је наставио са 
реализацијом наведеног пројекта у 2016. години.  

Током 2016. године је настављена реализација 
пројекта "Смањење сиромаштва и унапређење 
могућности запошљавања маргинализованих и 
угрожених група становништва са фокусом на 
Ромкиње". 

Поред грантова у опреми, подршка смањењу 
сиромаштва подразумевала је и организацију 
пословних и стручних обука према потребама 
корисника грантова, студијске посете.  

Обавеза добитника гранта је била да региструје 
радњу и да радња буде регистрована најмање 2 
године. Такође је било предвиђено финансијско 
учешће добитника гранта на начин како је већ 
објашњено. За добитнике гранта у вредности до 3.600 
ЕУР-а, предвиђено је било учешће добитника гранта 
од 10%. Добитник опреме у вредности од 3.600 ЕУР 
био је дужан да упосли једног радника који је морао 
бити у радном односу најмање 2 године рачунајући од 

дана добијања опреме.  5 Рома и 5 Ромкиња добили су  
тражену опрему.Ромима је најчешће испоручивана 
опрема за кошење траве, моторне тестере, секачи 
дрвета, машине за обраду метала. 

Припадници ромске националности су највећи 
интерес показали за јавне радове. 

На подручју града Крушевца основна школа"Вук 
Караџић" спроводи формалне програме образовања 
одраслих. Наиме, Школа за образовање одраслих је 
издвојено одељење при ОШ "Вук Караџић"у којој је 
ангажован андрагошки асистент. Школа има 3 
циклуса и то: 

Први циклус 1-4 разред 

Други циклус 5-6 разред 

Трећи циклус 7-8 разред. 
 
Сваки циклус траје по годину дана, што значи да 

се функционално основно образовање одраслих може 
стећи за 3 године. 

 
Од прошле школске године приметан је повећан 

упис. 

 
 

Табела број 29: Укупан број полазника у Школи за образовање одраслих 
 

ЦИКЛУСИ 
Школска 
Година 

2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 

 
ПРВИ 
ЦИКЛУС 

Мушкарци 2 2 6 13 6 

Жене 3 5 9 5 9 

Укупно 5 7 15 18 15 
 
ДРУГИ 
ЦИКЛУС 

Мушкарци 3 11 7 10 9 

Жене 4 7 10 14 14 

Укупно 7 18 17 24 23 

 
ТРЕЋИ 
ЦИКЛУС 

Мушкарци 2 11 8 12 11 

Жене 2 9 6 12 12 

Укупно 4 19 14 24 23 

 
УКУПНО 
 

Мушкарци 7 24 21 35 26 

Жене 9 21 25 31 35 

Укупно 16 45 46 66 61 

 

 
У табели је наведен укупан број полазника Школе 

за образовање одраслих, од чега је 90% полазника 
ромске националне припадности 

На подручју града Крушевца се не реализују 
неформални програми образовања одраслих. 

 
3.4.4  Социјална заштита 
 
У периоду од 2015. године до 2020. године, 

припадници ромске националности били су 
корисници следећих  програма социјалне и дечије 
заштите који су финансирани из буџета Града:  

1. Стратегија за унапређење положаја Рома града 
Крушевца 

 

За ове програме  издвојено је укупно средстава: 
 
• 2015. године – 1.350.000 РСД –204 корисника 

(100 женског пола и 104 мушког пола) 
• 2016. године – 1.500.000,00 РСД - 200 

корисника (100 женског пола и 100 мушког пола) 
• 2017. године – 1.500.000,00 РСД - 191 

корисник (99 женског пола и 92 мушког пола) 
• 2018. године – 1.700.000,00 РСД - 206 

корисника (102 женског пола и 104 мушког пола) 
• 2019. године – 2.000.000,00 РСД -  246 

корисника (123 женског пола и 123 мушког пола) 
• 2020. године - 2.500.000,00 РСД- 320 

корисника (158 женског пола и 162 мушког пола). 
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Корисници ромске националности највише су 
били заинтересовани за следеће програме/ услуге 
социјалне заштите: 

 
1. Новчана социјална помоћ, 
2. Ужина за ученике, 
3. Превоз ученика. 
 
На подручју града Крушевца има једна Народна 

кухиња. Број корисника Народне кухиње на дневном 
нивоу износи: 

 
• 2015. године – 650 корисника 

• 2016. године - 650 корисника  

• 2017. године - 650 корисника  

• 2018. године - 650 корисника  

• 2019. године – 650 корисника 

• 2020. године – 650 корисника. 
 
Сваки корисник Народне кухиње добија по један 

топли оброк и половину векне хлеба дневно и то шест 
дана у недељи, а храна се дели на 4 пункта: 

 
Табела број 30: Број корисника Народне кухиње по 

пунктовима 
 

Назив пунктова 
Број  

корисника 

Ромско насеље "Марко Орловић" 220 

Ромско насеље "Пањевац" 150 

Месна заједница "Цар Лазар" 130 

"Прва месна заједница" 150 

УКУПНО 650 

 
На подручју града Крушевца није вршена анализа 

потреба Рома/Ромкиња за услугама социјалне 
заштите, али по искуству радника Центра за 
социјални рад, показало се да су Роми и Ромкиње 
највише заинтересовани за материјална давања. 

Услуге у социјалној заштити су активности 
пружања подршке и помоћи грађанима и 
њиховимпородицама ради побољшања, односно 
очувања квалитета живота, отклањања или 
ублажавања ризика, неповољних животних 
околности, као и развоја потенцијала корисника за 
самосталан живот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуге које су утврђене градском Одлуком о 
правима и услугама у социјалној заштити су: 

 
1. Породични едукативни центар 
2. Помоћ у кући 
3. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у 

развоју 
4. Дневни боравак за одрасла лица са 

инвалидитетом 
5. Услуге неодложних интервенција и интерве-

нтног смештаја 

6. Прихватилиште за децу и младе 

7. Прихватилиште за одрасла и старија лица 

8. Прихватилиште за жртве насиља у породици 

9. Социјално становање у заштићеним условима 

10. Становање уз подршку за младе који излазе из 

система социјалне заштите 
11. Давање у закуп станова социјално угроженим 

лицима. 
 
Поред процене да су Роми и Ромкиње највише 

заинтересовани за материјална давања, такође је 
приметно и интересовање за хранитељство. 
Хранитељске ромске породице су сарадљиве, 
одговорне у збрињавању деце, партнери стручним 
радницима како у Центрима, тако и у другим 
институцијама. Приликом реализације хранитељства, 
води се рачуна да деца буду из ромске популације. 
Уочено је да се ове породице тешко интегришу у 
систем због присутне дискриминације. Такође је 
значајан податак да од укупног броја деце смештене у 
хранитељским породицама (деца без адекватног 
родитељског старања), 76% је из ромске популације. 

 
3.4.5  Пројектне иницијативе на  
          локалном нивоу 
 
У следећој табели су наведени пројекти који су од 

2015. године до данас реализовани од стране 
организација цивилног друштва, а који су се бавили 
решавањем проблема Рома (у различитим областима 
- образовање, запошљавање, становање, здравствена 
заштита, социјална заштита, култура, информисање и 
сл.). Пројекти се финансирају углавном из 
донаторских средстава. 
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Табела број 31: Пројектне иницијативе на локалном нивоу 
 

Назив пројекта Носилац Партнери 
Период 

реализације 
Циљ 

Вредност пројекта и извори 

РСД/ ЕУР/ 

УСД 

Укупна 

вредност 
Учешће ЈЛС 

Други 

извор 

Учешће др. 

извора 

"Знањем до промена" Удружење 

грађана"Романи  

цикна" 

 

/ 

Од 

01.07.2016-

30.06.2018. 

године 

Побољшање  социо-

економске ситуације 

Ромкиња/заједница у 

Републици Србији 

ЕУР 

 

30.000 

 

/ / / 

Са сеоским женама за 

све жене – Пројекат 

против насиља према 

женама 

 

Удружење жена 

"Пешчаник" 

 

 

6 партнерских 

удружења у 

Србији 

Од 

18.12.2018. 

до 

18.12.2019. 

године 

Унапређење подршке 

маргиналним групама 

жена у Србији у 

ситуацији породично 

партнерског насиља 

 

 

 

РСД 

 

 

 

3.500.000 

 

 

 

/ 

/ / 

"Оснажити" – Социо-

економска инклузија 

Рома и 

најсиромашнијег 

сеоског становништва 

кроз процес рециклаже 

ЈКП 

"Крушевац" 

Град 

Крушевац, 

Удружење 

грађана  

"Tree house" 

2016-2017. 

године 

Јачање и 

легитимизација улоге 

ромских 

неформалних 

сакупљача 

секундарних 

сировина 

ЕУР, РСД 200.991,75 € 

 

2.000.000 

РСД 

/ / 

Проблем родно 

заснованог насиља над 

Ромкињама у 

Расинском округу 

 

 

Удружење жена 

"Пешчаник" 

Удружење 

грађана 

"Романи  

цикна" 

Од 

01.02.2019. 

до 

30.04.2020. 

године 

Допринос повећању 

видљивости проблема 

породичног и 

партнерског насиља 

над Ромкињама у 

Расинском округу 

 

ЕУР 

 

13.575 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

Мобилизација 

заједнице у борби 

против трговине 

људима у оквиру 

пројекта ТРАГ 

"Снажније заједно". 

 

 

Удружење 

грађана "Романи  

цикна" 

 

/ 

Од 

01.03.2019. 

до 

31.10.2019. 

године 

Допринос сузбијању 

трговине људима и 

експлоатације младих 

Ромкиња  у ромским 

заједницама 

Расинског округа 

 

ЕУР 

 

10.000 / / / 
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Назив пројекта Носилац Партнери 
Период 

реализације 
Циљ 

Вредност пројекта и извори 

РСД/ ЕУР/ 

УСД 

Укупна 

вредност 
Учешће ЈЛС 

Други 

извор 

Учешће др. 

извора 

Библиотеке играчака – 

наше место за развој 

Удружење 

грађана "Романи  

цикна" 

6 партнерских 

удружења у 

Србији 

2013-2018. 

године 

Смањити  јаз на пољу 

учења и развоја у 

периоду раног 

детињства између 

ромске и не-ромске 

деце и то 

заговарањем за 

укључивање Рома у 

услуге ране бриге и 

образовања на 

локалном нивоу, уз 

коришћење 

алтернативних 

програма развоја како 

би се побољшали 

исходи учења и 

спремност за 

похађање школе од 

стране ромске деце и 

јачањем сарадње 

између родитеља 

ромске деце и 

предшколских 

установа 

 

ЕУР 120.000 / / / 

Повећање приступа и 

учешћа деце из Ромске 

заједнице у 

квалитетном основном 

образовању 

 

"Романипен" 

Крагујевац 

 

5 партнерских 

удружења у 

Србији 

Од 

01.08.2019. 

до 

01.08.2020. 

године 

Побољшан приступ 

образовању деци 

ромске 

националности  

нижег школског 

узраста у Србији 

 

ЕУР 18.000 / / / 
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Назив пројекта Носилац Партнери 
Период 

реализације 
Циљ 

Вредност пројекта и извори 

РСД/ ЕУР/ 

УСД 

Укупна 

вредност 
Учешће ЈЛС 

Други 

извор 

Учешће др. 

извора 
"Иницијатива за 
подршку развоју 

ромске деце раног 
узраста у Србији" 

 
 

"Романипен" 
Крагујевац 

 
Удружење 

грађана 
"Ромско 
срце"и 

Центар за 
интерактивну 

педагогију 

 
 

2016-2019. 
године 

Подршка деци ромске 
националности 

узраста од 3,5 до 5,5 
година у виду 
едукативних 
радионица и 

припрема деце за 
предшколски и 

школски програм 

РСД 1.720.000 / / / 

"Превенција 
нелегалних миграција - 

Oснаживање ромске 
заједнице за oстанак у 

Србији" 

 
 

"Рома центар" 
Крагујевац 

 
Удружење 

грађана 
"Ромско срце" 

 
 

2019. године 

Оснаживање ромске 
заједнице кроз 

преквалификацију и 
самозапошљавање. 

 

РСД 2.760.000 / / / 

"За бољи положај 
Ромкиња Расинског 

округа" 

Удружење 
грађана "Романи 

цикна" 

/ 2019-2021. 
године 

Оснаживање 
капацитета жена, 

девојака и девојчица 
ромске 

националности како 
би се боље и 

успешније бориле 
против штетних 

норми, неједнакости, 
неравноправности и 

дискриминације 

ЕУР 63.000    

Отворено о 

дискриминацији 

Удружење 

грађана "Романи  

цикна" 

/ 2020-2021. 

године 

Развијање програма и 

добре праксе који 

доприносе 

превенцији и заштити 

од дискриминације 

Ромкиња и Рома у 

образовању 

РСД 1.250.000    
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Крајем 2015. године је одобрен пројекат 
"Оснажити", којим су Јавно комунално предузеће, Град 
Крушевац и Удружење "TREEHOUSE" конкурисали код 
Делегације Европске уније у циљу оснаживања Рома у 
сектору рециклаже.Пројекат је одобрен у износу од 
200.991,75 Еура, док је учешће Града износило 2.000.000 
динара. Пројекат се спроводио на период од 2 године. 

С обзиром да се пројекат финансирао из средстава 
Европске уније у оквиру ИПА пројекта "Подршка Евро-
пске уније инклузивном друштву", главни циљ пројекта 
је био подршка социјалној инклузији најугроженијим 
социјалним групама становништва ширењем обима и 
квалитета социјалних услуга у локалној заједници, 
осмишљених као одговор на њихове конкретне потребе.  

Током 2016. и 2017. године у оквиру пројекта 
"Оснажити" је било радно ангажовано 8 лица ромске 
националности са IV, VI и VII степеном стручне спреме 
који су учествовали у одређеним фазама пројекта. 
Подељено је 40 колица и ХТЗ опрема за 40 
индивидуалних сакупљача секундарних сировина, а који 
су ромске националности и који су били у обавези да 
секундарне сировине достављају Јавном комуналном 
предузећу "Крушевац"при чему су за то добијали 
средства, сходно тржишној откупној цени. Такође, 15 
најугроженијих сеоских оператера је добило опрему. 
Унапређен је Рециклажни центар Јавног комуналног 
предузећа"Крушевац" набавком опреме за сортирање 
отпада. Пројектом је било подржано 6 иновативних 
предузетничких идеја у области рециклаже. Посебно је 
значајан био аспекат који се тиче социјалне инклузије 
Рома (радионице, састанци, учешће у различитим мани-
фестацијама на нивоу града – обележавање Светског дана 
Рома, Еко дан, прикупљање слаткиша за сиро-машну 
ромску децу, обезбеђење ужина ромској деци и сл.). 

Град Крушевац је током 2019. године био укључен 
у реализацију два пројекта који су усмерени на ромску 
популацију. 

Наиме, дана 24.10.2019. године је Град Крушевац 
укључен у реализацију трогодишњег пројекта "Инклузија 
Рома и других маргинализованих група у Србији" потпи-
сивањем Меморандума о разумевању између Немачке 
организације за међународну сарадњу (ГИЗ) и Града Кру-
шевца. Активности које су до сада спроведене су се 
односиле на анализу структуре и капацитета Града Кру-
шевца, на основу које ће се реализовати даље активности. 

Пројекат је усмерен на унапређивање локалних 
инситуционалних оквира, механизама и услуга у области 
социјалног укључивања Рома и Ромкиња и других 
маргинализованих група, као и реинтеграције повра-
тника/ца по основу Споразума о реадмисији, а који 
одговарају на потребе осетљивих група у складу са 
Статегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 
Републици Србији за период 2016-2025. године. Стога ће 
у оквиру пројекта бити ангажовани међународни инаци-
онални експерти у циљу јачања капацитета и постизања 
боље координације јавног, приватног и цивилног сектора 
у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња и 
других маргинализованих група, као и реинтеграције 
повратника/ца по Споразуму о реадмисији. У циљу 
адекватног одговора на потребе циљних група – Рома и 
Ромкиња, других маргинализованих група и повра-
тника/ца по Споразуму о реадмисији, и ради оснаживања 

и мобилизације заједнице, биће ангажовано једно или 
више удружења –  организација цивилног друштва. 

Немачка развојна организација за међународну 
сарадњу (ГИЗ) ће сносити оперативне и администра-
тивне трошкове у вези са спровођењем немачког учешћа 
у Пројекту, док ће Град oбезбедити подршку у спрово-
ђењу активности на унапређењу институционалних 
оквира и механизама за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња и других маргинализованих група, као и 
реинтеграцију повратника/ца по Споразуму о реадми-
сији, у складу са дефинисаним циљем Пројекта. 

Град Крушевац је током 2019. године укључен у 
реализацију трогодишњег пројекта "Подршка деци и 
породици – добробит за будућност" који се односи на 
рани развој деце из друштвено осетљивих група, а који 
финансира Светска банка у оквиру пројекта Мини-
старства просвете, науке и технолошког развоја 
"Инклузивно предшколско васпитање и образовање" 
(ECEC). Пројекат се реализује у партнерству са Пред-
школском установом "Ната Вељковић", Домом здравља, 
Центром са социјални рад и Друштвом педагога и 
психолога Расинског управног округа. 

Укупна вредност пројекта износи 4.767.315 динара, од 
чега је учешће донатора 4.486.515 динара, а учешће Града 
280.800 динара. Циљ пројекта је унапређење координације 
и сарадње релевантних учесника у пру-жању холистичких 
и квалитетних предшколских услугародитељима и деци од 
рођења до узраста од 6,5 година, са фокусом на децу из 
друштвено осетљивих група. 

Пројекат "Подршка деци и породици - добробит за 
будућност'' има 4 специфична циља: 

1. Унапређење доступности предшколских услуга 
за децу из осетљивих друштвених група  

2. Допринос остваривању једнаких могућности за 
учење и развој деце из осетљивих друштвених група 

3. Обезбеђивање подршке породицама за развој 
родитељских компетенција 

4. Јачање капацитета институција и организација 
за пружање услуга деци и породицама из осетљивих 
друштвених група. 

 
3.5 SWOT анализа 
 
SWOT анализа (акроним од енглеских речи: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats - снаге, слабости, 
прилике, претње) је техника стратешког менаџмента путем 
које се уочавају стратешки избори довођењем у везу снага 
и слабости  са шансама и претњама у екстерном окружењу. 
Помоћу SWOT анализе  утврдићемо следеће: 

• где смо најјачи тј. које су нам врлине; 
• где смо најслабији и које су нам мане; 
• који потенцијал имамо тј. где постоји слободан 

простор за раст и развитак и 
• које нам опасности прете и у којој тачки смо 

најслабији. 
SWOT анализа је урађена за сваку од пет области 

Стратегије и овог ЛАП-а. Налази анализе су 
представљени посебно за сваку област. SWOT анализа је 
резултат радионица које су одржане са представницима 
заинтересованих страна и заснована је како на анализи 
доступних статистичких података (који су дати у овом 
документу), тако и на проценама којима су располагали 
представници заинтересованих страна. 
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 3.5.1 Образовање 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 

• Доступност свих нивоа образовања  

• Сарадња ПУ/ школа са другим 

институцијама  

• Стручни кадар образовних 

институција  

• Додатна образовна подршка ромским 

ученицима 

• Рад 4 педагошка асистента 

• Постојање планова за транзицију и 

планова и мера против раног 

напуштања школовања 

• Васпитно образовно особље 

сензибилисано за рад са ромском 

децом и ученицима 

• Постојање Школе за функционално 

основно образовање одраслих 

• Подршка родитељима ромских 

ученика  

• Рад Мобилног тима Града Крушевца 

• Праћење ученика средњих школа до 

краја школовања 

• Рад Клуба за младе при Канцеларији 

за младе 

• Значајна издвајања финансијских 

средстава за образовање ромске деце у 

образовном систему из буџета града 

 

 

• Слаба сарадња са ромским 

организацијама цивилног друштва 

• Недовољна укљученост ромских 

родитеља у Савет родитеља 

• Недовољан број педагошких 

асистената 

• Непостојање педагошког асистента у 

предшколској установи "Ната 

Вељковић" 

• Непостојање менторске подршке за 

ромске ученике средњих школа 

• Низак обухват ромске деце 

предшколским образовањем 

• Недовољна међусекторска сарадња у 

области образовања одраслих 

• Недовољан рад са родитељима и 

другим законским заступницима деце 

• Недостаје праћење ефеката предузетих 

мера 

• Недостају систематска истраживања 

потреба ромске деце, младих и 

родитеља  

• Недовољна сензибилизација наставног 

особља за рад са ромским ученицима 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 

• Донаторски програми који подржавају 

инклузију Рома 

• Стратегија за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња у Републици Србији 

за период од 2016 до 2025. године 

• Законске регулативе и Националне 

стратегије у области образовања 

• Системске мере –закони и правилници 

о додатној подршци ученицима у 

инклузивном образовању, као и 

препознавању облика дискриминације 

у образовању 

• Афирмативне мере за упис ромских 

ученика у средње школе и факултете 

• Менторска подршка ромским 

ученицима средњих школа 

• Едукације наставног кадра, деце и 

родитеља већинске популације 

 

 

• Миграције ромске популације 

• Лоши материјални услови ромске 

заједнице 

• Злоупотреба ромске деце (рани 

бракови, ангажовање у сезонским 

пословима) 

• Стереотипи и предрасуде наставног 

кадра, ученика и родитеља већинске 

популације 

• Недовољно препознавање потреба 

ромске заједнице од стране друштва у 

целини  

• Пад наталитета који узрокује мањи 

број деце у школама 

• Недовољни механизми за мониторинг 

и праћење реализованих мера 

• Недостатак финансијских средстава 
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Основне снаге у области образовања које је навела 

Радна група су доступност свих нивоа образовања за 
ромске ученике, добра сарадња свих образовних 
институција са другим институцијама. Ромским 
ученицима се пружа додатна образовна подршка. На 
територији града Крушевца раде 4 педагошка асистента 
која пружају подршку ромским ученицима и њиховим 
породицама. У школама постоје планови за транзицију 
и планови и мере против раног напуштања школовања. 
Ученици се прате до краја школовања у средњим 
школама. Школа за функционално основно образовање 
одраслих представља додатну снагу у образовању 
ромске популације, а такође је у оквиру ове школе 
ангажован и андрагошки асистент који пружа подршку 
образовању одраслих који су ромске националности. 

И поред бројних снага, Радна група је навела и 
велик број слабости. Сарадња са ромским организа-
цијама цивилног друштва је недовољна, педагошки 
асистент није ангажован у предшколској установи "Ната 
Вељковић" у којој је обухват ромске деце низак. У 
средњим школама постоји неопходност менторске 
подршке ученицима ромске националности. Рад са 
родитељима и старатељима деце је недовољан. 
Родитељи ромске деце нису у довољном броју укључени 
у рад Савета родитеља. У области образовања одраслих 
међусекторска сарадња је недовољна. Оно што се 

највише истакло је да недостају систематска 
истраживања потреба ромске деце, младих и родитеља, 
као и праћење ефеката предузетих мера, па се стога и не 
зна да ли су мере које се предузимају адекватне 
потребама и да ли дају жељене резултате. Недовољна је 
сензибилизација наставног особља за рад са ромским 
ученицима у односу на њихову специфичну ситуацију и 
културолошке и језичке различитости. 

Посебне претње са којима се образовање ромске 
деце суочава су недостатак материјалних средстава, 
незаинтересованост образовних институција за 
реформске процесе у области инклузије Рома, 
стереотипи и предрасуде наставног кадра, ученика и 
родитеља већинске популације. Од стране саме ромске 
заједнице, као претње су идентификоване  миграције 
ромске популације, лоши материјални услови ромске 
заједнице и злоупотреба ромске деце (рани бракови, 
ангажовање у сезонским пословима). 

Као шансе да се идентификоване слабости 
превазиђу, Радна група је, поред системских мера и 
законодавне регулативе, препознала и донаторске 
програме, афирмативне мере за упис ромских ученика у 
средње школе и факултете, менторску подршку ромским 
средњих школа, као и едукације наставног кадра, деце и 
родитеља већине популације. 

 
 

3.5.2  Запошљавање 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Добра сарадња са НСЗ на републичком 

нивоу 

• Стручни кадрови НСЗ 

• Рад локалног савета за запошљавање 

• Реализација ЛАП-а запошљавања 

• Стабилно финансирање са локалног и 

републичког нивоа 

• Добра сарадња са осталим локалним 

институцијама и ОЦД 

• Добри капацитети ОЦД 

• Постојање програма за функционално 

основно образовање одраслих 

• Недовољан број запослених у НСЗ 

• Ниска квалификациона структура Рома и 

Ромкиња 

• Недостатак мотивације за рад због ниске 

зараде и губљења права на НСП 

• Недовољна информисаност и 

заинтересованост Рома за постојеће мере 

активне политике запошљавања 

• Неприлагођеност мера активне политике 

запошљавања ромској популацији 

(средства обезбеђења - менице, жиранти) 

• Породице са више деце и недовољна 

укљученост деце у вртиће, што отежава 

запошљавање жена 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

• Програми едукације, обука, доквалификације 

за потребе тржишта рада 

• Програми самозапошљавања кроз 

националне позиве и донаторске пројекте 

(ГИЗ, ХЕЛП, ЕУ пројекти) 

• Подршка надлежних републичких органа 

развоју предузетништва 

• Недовољна понуда послова 

• Дискриминација и предрасуде приликом 

запошљавања 

• Недостатак финансијских средстава за 

програме запошљавања Рома и Ромкиња 

• Законска регулатива (губитак социјалне 

помоћи услед привременог радног 

ангажовања) 
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• Пасош компетенција као инструмент за 

идентификацију вештина 

• Роми и Ромкиње препознати као теже 

запошљива категорија становништва у 

Националној стратегији запошљавања и 

развоја људских ресурса 

• ЕУ фондови за запошљавање 

• Разноврсна понуда обука за тржиште рада – 

активационо мотивационе обуке, активно 

тражење посла, тренинг самоефикасности за 

дугорочно незапослене 

• Забрана запошљавања у државним 

органима 

• Неадекватни услови и лоше зараде у 

новоотвореним фабрикама 

• Миграције ромског становништва 

 
 
 
Као снаге у области запошљавања у граду 

Крушевцу, препозната је добра сарадња НСЗ са 
републичким нивоом,стручан и посвећен кадар, добра 
сарадња са осталим локалним институцијама и ОЦД које 
у овој области имају добре капацитете. 

У локалној самоуправи формиран је и ради Савет за 
запошљавање и реализује се ЛАП запошљавања. 
Финансирање са локалног и републичког нивоа је 
стабилно. И поред тога, наведени су одређени проблеми 
у овој области, као што су недовољан број запослених у 
НСЗ, ниска квалификациона структура Рома и Ромкиња 
која отежава запошљавање, недостатак мотивације за 
рад због ниске зараде и губљења права на НСП, 
недовољна информисаност и заинтересованост Рома за 
постојеће мере активне политике запошљавања, али 
постоји и проблем неприлагођености мера активне 
политике запошљавања ромској популацији када су у 
питању средства обезбеђења (менице, жиранти и сл.). 

Жене из породица са више деце су у тежем положају 
због недовољне укључености деце у вртиће, што им  
отежава и онемогућава запошљавање. 

Као претње, наведене су недовољна понуда послова 
у граду, дискриминација и предрасуде  према Ромима 

приликом запошљавања, миграције ромског 
становништва и неадекватни услови и лоше зараде у 
новоотвореним фабрикама. Још је истакнут и недостатак 
финансијских средстава за програме запошљавања Рома 
и Ромкиња, законска регулатива (губитак социјалне 
помоћи услед привременог радног ангажовања) и 
забрана запошљавања у државним органима. 

Као шансе да се уз унутрашње снаге превазиђу 
слабости и избегну претње, Радна група је навела 
доступност програма едукације, обука, доквалификације 
за потребе тржишта рада. Такође, добра сарадња 
локалне самоуправе, ОЦД и донаторских организација 
које финансирају запошљавање и самозапошљавање 
Рома кроз пројекте (ГИЗ, ХЕЛП, ЕУ пројекти), као и 
подршка надлежних републичких органа развоју 
предузетништва, представљају значајан инструмент 
који треба користити у циљу већег запошљавања Рома и 
Ромкиња. Законска регулатива и стратешко опредељење 
Републике Србије иду у прилог бољем запошљавању 
Рома и Ромкиња, као и постојање разноврсне понуде 
обука за тржиште рада – активационо мотивационе 
обуке, активно тражење посла, тренинг 
самоефикасности за дугорочно незапослене 

 

3.5.3 Становање 
 

 

СНАГЕ 

 

СЛАБОСТИ 

 

 

• Посвећеност локалне управе у 

решавању стамбених проблема ромске 

заједнице 

• Инфраструктурна опремљеност 

ромских насеља 

• Постојање планских докумената 

• Стручан кадар 

• Искуство у планирању уз поштовање 

традиције и начина живота ромске 

заједнице 

• Постојање иницијативе за решавање 

стамбених проблема ромске заједнице 

 

 

• Нерешени имовинско - правни односи 

као предуслов за легализацију објеката 

• Водоводна и канализациона мрежа 

делимично доступна у ромским 

насељима 

• Непостојање тачних демографских 

података 

• Недостатак финансијских средстава 

• Нелегално прикључивање на електро 

мрежу 

• Појединачно решавање проблема 



  29.12.2020.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                        63 
 

 

ШАНСЕ 

 
ПРЕТЊЕ 

• Национална стратегија социјалног 

становања 

• Усвојена Стратегија за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у 

Републици Србији (2016-2025)  

• Закон о озакоњењу објеката 

• Примена Закона о социјалном 

становању на локалу  

• Део земљишта на којем су ромска 

насеља је у власништву државе 

• Донаторска средства 

• Непостојање одговарајућих законских 

аката за глобално решавање 

стамбених питања ромских насеља 

(непосредна додела земљишта у 

државном власништву) 

• Недостатак локација и средстава за 

изградњу нових стамбених јединица 

• Неспровођење донетих стратегија 

• Компликована процедура 

легализације 

 
 
Локална самоуправа је посвећена решавању 

стамбених проблема ромске заједнице. Инфра-
структурна опремљеност ромских насеља је 
задовољавајућа и у њих се и даље улаже. Електрична 
мрежа постоји у сва три насеља, док канализациона и 
водоводна мрежа постоје у два од  три насеља. Сва три 
насеља су у целости покривена просторном 
документацијом, просторним планом града, као и 
генералним урбанистичким планом, док се 
спровођење планова врши даљом разрадом. Стручни 
кадар локалне самоуправе има искуство у планирању 
уз поштовање традиције и начина живота ромске 
заједнице, а постоје иницијативе за решавање 
стамбених проблема ромске заједнице. Насупрот 
снагама заједнице у овој области, бројне су слабости 
и претње с којима се локална заједница суочава. 
Основне су: нерешени имовинско - правни односи као 
предуслов за легализацију објеката, непостојање 
тачних демографских података, недостатак 

финансијских средстава. Препреке за решавање 
стамбених услова ромске заједнице су непостојање 
одговарајућих законских аката за глобално решавање 
стамбених питања ромских насеља (непосредна 
додела земљишта у државном власништву), 
недостатак локација и средстава за изградњу нових 
стамбених јединица, неспровођење донетих 
стратегија и компликована процедура легализације 
објеката.  

Шансе за превазилажење ових слабости и 
препрека Радна група је видела у усвојеним  
националним стратегијама социјалног становања и 
социјалног укључивање Рома и Ромкиња у Републици 
Србији (2016-2025. године), Закону о озакоњењу 
објеката и примени Закона о социјалном становању на 
локалу. Такође, део  земљишта на којем су ромска 
насеља је у власништву државе, што олакшава његово 
коришћење. Недостатак финансијских средстава 
могао би се превазићи донаторским средствима. 

 
 

3.5.4  Здравље 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 

• Доступност здравствене заштите ромској 

заједници 

• Стручан кадар здравствених установа 

• Рад Савета за здравље 

• Усвојен План јавног здравља града 

Крушевца за период 2018 - 2025. године 

• Поливалентна патронажна служба – 

теренски рад, рад у породици и заједници 

• Рад здравствене медијаторке 

• Добра сарадња са осталим институцијама 

и цивилним сектором 

• Превентивни прегледи на отвореном 

("базари здравља") 

 

 

• Непоседовање личних докумената ромске 

популације (лична карта, здравствена књижица) 

• Неоверавање здравствених књижица 

• Недовољно чести "базари здравља" 

• Слаб одзив ромске популације на превентивне 

прегледе 

• Недостатак планирања породице и недовољна 

употреба средстава контрацепције 

• Непостојање планских истраживања и 

систематизованих података о здрављу Рома и 

Ромкиња  

• Неинформисаност о правима и обавезама из 

здравствене заштите 
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

• Здравствено васпитни рад ЗЈЗ и 

патронажне службе 

• Учешће у пројектима домаћих и страних 

извора финансирања  

• Закон о здравственој заштити (обавезни 

видови здравственог осигурања) 

• Закон о правима пацијената 

• Могућност реализације програма 

здравственог васпитања у сарадњи са 

ромским ОЦД у насељима 

• Формализовање сарадње свих локалних 

актера ради бржег протока информација  

• Неизјашњавање о националној припадности  

– недостатак евиденције 

• Недостатак пројеката финансираних од 

донатора или из средстава републичког 

буџета за унапређење здравља Рома  

• Нема континуитета у финансирању пројеката 

који су дали добре резултате 

• Лоши хигијенски услови становања и низак 

животни стандард ромске популације 

 

 

 
 
Здравствена заштита на територији града 

Крушевца, доступна је свим његовим становницима. У 
локалној самоуправи формиран је и активан Савет за 
здравље и усвојен је План јавног здравља. Поливалентна 
патронажна служба и здравствена медијаторка 
ангажовани су  у раду на терену, раду у породици и 
заједници. Превентивни прегледи на отвореном ("базари 
здравља") одржавају се у ромским насељима. Сарадња 
са осталим институцијама и цивилним сектором је 
добра. И поред добро организоване здравствене 
заштите, одређене слабости приметне су у раду са 
ромском популацијом. То су непоседовање личних 
докумената ромске популације (лична карта, 
здравствена књижица), неуредно оверавање 
здравствених књижица, слаб одзив на превентивне 
прегледе, недовољно чести "базари здравља", 
недостатак планирања породице и недовољна употреба 
средстава контрацепције. Са аспекта надлежних 
институција, основне слабости су непостојање планских 
истраживања и систематизованих података о здрављу 

Рома и Ромкиња, као и неинформисаност о правима из 
здравствене заштите. Недовољно су чести превентивни 
прегледи у ромској заједници ("базари здравља").  

 Идентификоване су претње које се односе на 
недостатак евиденције о ромској популацији у 
здравственом систему, недостатак финансијских 
средстава из републичког буџета за унапређење  
здравља Рома, као и континуитета у финансирању 
пројеката који су дали добре резултате. Лоши 
хигијенски услови становања и низак животни стандард 
ромске популације отежава рад на здравственој 
превенцији. 

 Поред повољне законодавне регулативе, шансе 
за превазилажење слабости су могућност реализације 
програма здравственог васпитања у сарадњи са ромским 
ОЦД у насељима, учешће у пројектима домаћих и 
страних извора финансирања, као и формализовање 
сарадње свих локалних актера ради бржег протока 
информација.  

 
 

3.5.5 Социјална заштита 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Постојање локалних стратешких докумената 

(Стратегија развоја социјалне политике града 

Крушевца за период 2015 -2020. године, 

Стратегија за унапређивање положаја Рома 

града Крушевца за период 2015-2020. године) 

• Правилник о организацији, нормативима и 

стандардизацији  рада ЦСР, Одлука о правима и 

услугама у социјалној заштити града Крушевца 

• Стручно оспособљен кадар запослених у ЦСР 

• Знатна издвајања финансијских средстава за 

социјалну заштиту из градског буџета и 

наменских трансфера 

• Добри услови за рад 

• Недовољан број извршилаца у систему 

социјалне заштите 

• Непостојање базе података о ромској 

заједници  

• Лоша образовна структура корисника 

која отежава  остваривање права 

• Недовољна информисаност Рома о 

правима из области социјалне заштите 

• Недовољна заступљеност Рома у 

локалним институцијама и њихово 

недовољно укључивање у процесе 

доношења одлука 
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• Сарадња ЦСР са ЛС, институцијама и цивилним 

сектором 

• Добро развијене услуге социјалне заштите у 

локалној заједници 

• Доступност услуга социјалне заштите за све 

грађане 

• Добар увид у потребе ромске заједнице  

• Развијен систем хранитељства у ромским 

породицама 

• Стереотипи и предрасуде према 

ромској популацији од стране 

већинског становништва 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

• Законска регулатива (Закон о социјалној 

заштити, Породични закон) 

• Могућност обезбеђивања додатних средстава 

(приступни и претприступни  фондови) 

• Рад свих локалних актера на подизању нивоа 

свести циљне групе о значају образовања, 

здравствене заштите, запошљавања 

• Постојање посебне буџетске линије за 

реализацију активности из Стратегије социјалне 

заштите  

 

• Непостојање могућности  праћења 

обухвата ромске популације у систему 

социјалне заштите 

• Неспровођење усвојених националних 

стратешких докумената  

• Предрасуде  и стереотипи већинског 

становништва 

• Неприлагођен програм за евиденцију 

ромских корисника 

• Забрана запошљавања у систему 

социјалне заштите 

 
 
Стручни радници ЦСР, иако имају добар увид у 

потребе и проблеме ромске заједнице, немају базу 
података која се односи на кориснике по националној 
припадности, па тиме и не поседују прецизне податке о 
становништву ромске националности. Као посебне 
снаге у области социјалне заштите, препознат је стручно 
оспособљен кадар запослених у ЦСР, добра 
међусекторска сарадња, знатнаиздвајања финансијских 
средстава за социјалну заштиту из градског буџета и 
наменских трансфера, добро развијене услуге социјалне 
заштите у локалној заједници, као и доступност тих 
услуга свим грађанима.  

Највећи проблеми у овој области, односе се на 
недовољан број извршилаца у систему социјалне 
заштите, лошу образовну структура корисника која 
отежава остваривање права, недовољну информисаност 
ромског становништва о правима из области социјалне 
заштите, а са друге стране, постоје стереотипи и 
предрасуде према ромској популацији од стране 
већинског становништва. Такође је истакнута и слаба 
заступљеност Рома у локалним институцијама и њихово 
недовољно укључивање у процесе доношења одлука.  

Као шансе за превазилажење слабости, Радна група 
је навела могућност обезбеђивања додатних средстава 
(приступни и претприступни  фондови), заједнички рад 
свих локалних актера на подизању нивоа свести циљне 
групе о значају образовања, здравствене заштите, 
запошљавања. Такође се наводи и потреба да се повећа 
учешће представника ромске заједнице у доношењу 
одлука и ради на јачању свести о потреби заједничког 
деловања већинске и ромске заједнице на унапређењу 

социјалног статуса Рома. Радна група је посебно истакла 
потребу школовања и запошљавања младих Рома у 
систему социјалне заштите (социјални радници, 
медијатори), што би била значајна спона између 
стручних радника ЦСР и корисника. 

 
4. ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 
 
Општи циљ Локалног акционог плана за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња за период 2021 - 2023. 
године јеунапређење социо економског положаја Рома и 
Ромкиња на територији града Крушевца. 

 
ЛАП има пет посебних циљева који доприносе 

остварењу општег циља, и то по један посебан циљ у 
свакој од пет кључних области релевантних за социјално 
укључивање ромске националне мањине- образовање, 
запошљавање, становање, здравствена и социјална 
заштита: 

Посебан циљ 1:  Повећање обухвата ромске деце на 
свим нивоима образовања. 

 
Посебан циљ 2: Подизање нивоа запошљивости 

Рома и Ромкиња. 
 
Посебан циљ 3: Побољшање услова становања у 

ромским насељима и пружање подршке у решавању 
имовинско-правних односа и озакоњењу бесправно 
саграђених објеката. 
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Посебан циљ 4: Повећање обухвата ромског 
становништва у примарној здравственој заштити са 
превентивним здравственим услугама. 

 
Посебан циљ 5: Повећање укључености Рома и 

Ромкиња у локалне услуге социјалне заштите.  
Посебни циљеви се остварују реализацијом већег 

броја мера у свакој посебној области, а њихова 
остварљивост се прати и мери на основу индикатора 
исхода, за које су утврђене базне и циљане вредности. 

 
ОБРАЗОВАЊЕ  
 
Посебан циљ 1: Повећање обухвата ромске деце на 

свим нивоима образовања. 
 
Мере: 
 
1.1 Повећати обухват ромске деце до 5,5 година и 

њихових породица различитим програмима ПВО 
 
1.2 Оснажити стручне капацитете васпитно 

образовног кадра да одговоре на образовне, развојне  и 
културолошке потребе деце и младих ромске 
националности 

 
1.3 Обезбедити образовну и материјалну подршку 

ромским ученицима 
 
1.4 Обезбедити информисање, саветовање и 

подршку ученицима ромске националности приликом 
уписа у средње школе и на високошколске установе уз 
примену афирмативних мера, као и током похађања 
средње школе. 

 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
Посебан циљ 2: Подизање нивоа запошљивости 

Рома и Ромкиња. 
 
Мере: 
 
2.1 Сензибилисати све актере у области запо-

шљавања Рома 
 
2.2 Повећати број регистрованих привредних 

субјеката чији су оснивачи Роми, са фокусом на жене и 
младе ромске националне припадности 

 
2.3 Информисати Роме и Ромкиње о активним 

мерама политике запошљавања 
 
2.4 Укључити Роме и Ромкиње у програме 

формалног и неформалног образовање за подизање 
компетенција за радно ангажовање. 

 
СТАНОВАЊЕ 
 
Посебан циљ 3: Побољшање услова становања у 
 
 
 

  

ромским насељима и пружање подршке у решавању 
имовинско-правних односа и озакоњењу бесправно 
саграђених објеката. 

 
Мере: 
 
3.1 Побољшати инфраструктуру у насељима 

Пањевац и Читлук 
 
3.2 Обезбедити правну и техничку помоћ лицима 

ромске националности при решавању имовинско-
правних односа у поступку озакоњења стамбених 
објеката 

 
3.3 Побољшати хигијенско-здравствене услове 

живота у ромским насељима. 
 
 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 
Посебан циљ 4: Повећање обухвата ромског стано-

вништва у примарној здравственој заштити са 
превентивним здравственим услугама. 

 
Мере: 
 
4.1  Укључити ромско становништво старије од 65  

година у скрининг прегледе 
 
4.2   Унапредити здравствено - васпитни рад са 

родитељима ромске деце 
 
4.3   Обезбедити свеобухватну здравствену заштиту 

ромских жена 
 
4.4 Унапредити информисње ромског станов-

ништва о правима и обавезама у области здравствене 
заштите 

 
4.5  Унапредити стоматолошку здравствену зашти-

ту ромског становништва. 
 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Посебан циљ 5: Повећање укључености Рома и 

Ромкиња у локалне услуге социјалне заштите. 
 
Мере: 
 
5.1 Унапредити информисање ромског становни-

штва о правима и услугама у области социјалне заштите 
 
5.2  Обезбедити доступност свих права из социјалне 

заштите ромском становништву 
 
5.3  Обезбедити већу доступност услуга социјалне 

заштите припадницима ромске националности старијим 
од 65 година. 
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           5. АКЦИОНИ ПЛАН  
 
          Овим Акционим планом детаљно се разрађују постављени циљеви (општи и посебни). У њему су дефинисани активности/пројекти, носиоци активности,  
партнери, потребна финансијска средства и извори, као и показатељи (индикатори) за мерење успешности реализације планираних активности/пројеката. 
           
Укупна вредност овог Акционог плана за период од 2021-2023. године износи 84.466.000,00 динара, од чега се из буџета града Крушевца издваја  
13.716.000,00 динара, а из осталих извора/донатoрских средстава 70.750.000,00 динара. 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење социо економског положаја Рома и Ромкиња на територији града Крушевца. 

Показатељи на нивоу општег циља (показатељи ефеката) 
Јединица  

мере 
Базна  

година 
Базна  

вредност 
Циљна  
година 

Циљна  
вредност 

Извор провере 

Број незапослених лица ромске националности број 2019 364 2023 350 Извештај НСЗ 

Број Рома и Ромкиња укључених у локалне услуге социјалне заштите број 2020 28 2023 40 Извештај ЦСР 

Обухват деце ромске националности средњошколским образовањем број 2019 113 2023 136 Извештај средњих школа 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: Повећање обухвата ромске деце на свим нивоима образовања 

Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна  

година 

Циљна  

вредност 
Извор провере 

Број уписане ромске деце у целодневни боравак ПУ  повећан за 30% Проценат 2019 17 2023 22 Извештаји ПУ 

Број ученика уписаних у средњу школу повећан за 20% Проценат 2019 113 2023 136 Извештаји  средњих школа 
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МЕРА 1.1: Повећати обухват ромске деце до 5,5 година и 

њихових породица различитим програмима 

ПВО   

Тип мере: 9Информативно едукативна 

Носилац мере: Предшколскa установa"Ната Вељковић" Партнери: ЈЛС, ОЦД 

Период спровођења: 2021 -2023. године Потребне измене прописа: НЕ10 

Укупно процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД): 

560.000,00 

Вредности финансијских 

средстава по годинама 

(РСД): 

2021-20.000,00 

2022-270.000,00 

2023-270.000,00 

Вредности  финансијских 

средстава по изворима 

финансирaња (РСД): 

Буџет града –  

60.000,00 

Донаторска средства – 

500.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере Базна година Базна 

вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број ромске деце укључен у различите 

облике ПВО 

Број 

2019 17 30 30 30 Извештај ПУ и ОЦД 

Број родитеља информисаних о значају 

раног развоја деце 

Број 

2020 нп 100 100 100 Извештај ПУ и ОЦД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
9
У складу са Законом о планском систему ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018), мере јавних политика могу бити: 1) регулаторне, којима се успостављају стандарди и правила којима се 

уређују односи у друштву;2)подстицајне, у које спадају: фискалне мере (субвенције, порези и друго) и друге финансијске и нефинансијске мере;3)информативно едукативне 

(информационе и образовне кампање и друго);4)институционално-управљачко-организационе (формирање нових и укидање постојећих институција, промена организационе 

структуре одређених субјеката, промена броја и компетенција запослених и др.), и5) обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне 

инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти, инвестиције и др.) 

10Уноси се одговор ДА или НЕ у зависности од тога да ли је за спровођење конкретне мере јавне политике потребна измена прописа/аката. Уколико је одговор ДА, у ово поље се 

уноси се и назив прописа/акта. 
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Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна фин. 

средства 

(РСД) 

Вредности 

фин. средства 

по годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства по 

изворима (РСД) 

1.1.1 Информативне радионице за 

родитеље ромске деце о 

могућностима и потребама 

укључивања деце у систем ПВО 

Предшколска 

установа"Ната 

Вељковић" 

ОЦД 2021 -2023 60.000,00 20.000,00 Буџет града 

1.1.2 Организовање двосатних 

радионица за родитеље и децу, 

два пута недељно 

ОЦД 

Предшколска 

установа"Ната 

Вељковић" 

2022 - 2023 500.000,00 250.000,00 Донаторска средства 

 

МЕРА 1.2: Оснажити стручне капацитете васпитно 

образовног кадра да одговоре на образовне, 

развојне и културолошке потребе деце и 

младих ромске националности  

Тип мере: Информативно едукативна 

Носилац мере: Образовне установе Партнери: ЈЛС 

Период спровођења: 2021 -2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска средства 

за меру (РСД): 
1.200.000,00 

Вредности 

финансијских 

средстава по 

годинама (РСД): 

2021-400.000,00 

2022-400.000,00 

2023-400.000,00 

Вредности  финансијских 

средстава по изворима 

финансирања: 

Буџет града –  

1.200.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Проценат сертификованог наставног и 

васпитачког кадра за рад са децом из 

маргинализованих група 

Проценат 2020 5% 25% 50% 75% Извештај о стручном 

усавршавању у ПУ, ОШ, СШ, 

сертификати   

Број радионица одржаних на тему 

интеркултуралности, традицији и култури 

Рома 

Број 2020 0 10 10 10 Извештај основних школа  

 
 

Број одржаних манифестација Број 2020 0 2 2 2 Извештај организатора 
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Ознака Назив активности Носилац Партнери 

Рок за  

реали- 

зацију 

Укупно 

потребна фин. 

средства (РСД) 

Вредности 

фин. средства 

по годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства 

по изворима (РСД) 

1.2.1 Организовање по 2 акредитоване 

обуке годишње за наставно особље 

из области рада са децом из 

маргинализованих група и децом 

којој је потребна образовна подршка  

ЈЛС 
Образовне 

установе 
2021 -2023 600.000,00 200.000,00 Буџет града 

1.2.2 Организовање радионица у основним 

школама на тему различитости, 

интеркултуралности, традицији и 

култури Рома 

Основне школе ОЦД 2021 - 2023 / / Из редовне делатности 

1.2.3 Организовање манифестације "Дани 

интеркултуралности" на нивоу града 
ЈЛС 

Образовне 

установе, ОЦД 
2021 - 2023 300.000,00 100.000,00 Буџет града 

1.2.4 Обележавање 8. Априла, Светског 

дана Рома и дани ромске културе 

Kултурни 

центар 
ОЦД 2021 - 2023 300.000,00 100.000,00 Буџет града 

 

МЕРА 1.3: Обезбедитиобразовну и материјалну подршку 

ромским ученицима 

Тип мере: Подстицајна 

Носилац мере: ЈЛС Партнери: Образовне установе 

Период спровођења: 2021– 2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска средства за 

меру (РСД): 
9.150.000,00 

Вредности финансијских 

средстава по годинама 

(РСД): 

2021-3.050.000,00 

2022-3.050.000,00 

2023-3.050.000,00 

Вредности  финансијских 

средстава по изворима 

финансирања: 

Буџет града –  

6.600.000,00 

Донаторска средства – 

2.550.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица  

мере 

Базна 

година Базна вредност Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број ромских ученика обухваћене мерама 

материјалне подршке 

Број 2020 320 350 350 350 Извештај о реализацији ЛАП-а 

за инклузију Рома и Ромкиња 

града Крушевца 

Број ромских ученика обухваћен 

активностима образовне подршке 

Број 2020 нп 50 60 60 Извештај основних и средњих 

школа 
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Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна фин. 

средства (РСД) 

Вредности 

фин. средства 

по годинама 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по 

изворима (РСД) 

1.3.1 Ужина за ученике основних школа ЈЛС ОШ 2021 - 2023 3.600.000,00 1.200.000,00 Буџет града 

1.3.2 Поклон пакети за 100 ученика основних 

школа из материјално угрожених породица 
ЈЛС ОШ 2021 - 2023 600.000,00 200.000,00 Буџет града 

1.3.3 Трошкови превоза за ученике средњих 

школа 
ЈЛС 

Средње 

школе 
2021 - 2023 2.400.000,00 800.000,00 Буџет града 

1.3.4 Координациони састанци за помоћ у 

појединачним случајевима на иницијативу 

педагошких асистената 

ЈЛС 
ОШ, Црвени 

крст, ЦСР 
2021 - 2023 / / 

Из редовних 

делатности 

1.3.5 Организовање свакодневне допунске наставе 

ромским ученицима са слабијим образовним 

постигнућем 

ОШ ЈЛС 2021 - 2023 2.550.000,00 850.000,00 
Донаторска 

средства 

 

 
 

 

МЕРА 1.4: Обезбедити информисање, саветовање и 

подршку ученицима ромске националности 

приликом уписа у средње школе и на 

високошколске установе уз примену 

афирмативних мера, као и током похађања 

средње школе 

Тип мере: Информативно едукативна 

Носилац мере: Образовне установе Партнери: ЈЛС 

Период спровођења: 2021 – 2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД): 

1.500.000,00 Вредности 

финансијских средстава 

по годинама (РСД): 

2021-500.000,00 

2022-500.000,00 

2023-500.000,00 

Вредности  

финансијских 

средстава по 

изворима 

финансирања: 

Донаторска средства –  

1.500.000,00 
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Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година Базна вредност 
Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број ученика који су примили подршку при 
упису у средње школе и високошколске 
установе 

Број 2020 нп 60 60 70 Извештаји основних и 
средњих школа 

Број ангажованих ментора Број 2020 0 4 4 4 Извештај ментора 

Број уписаних студената Број 2020 3 5 6 7 Извештај ментора 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин. 

средства 

(РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства 

по изворима (РСД) 

1.4.1 Организовање "Сајма образовања" Средње школе ОШ, ОЦД 2021 - 2023 / / Из редовних делатности 

1.4.2 "Дани отворених врата" за ученике и 

родитеље 
Средње школе ОШ, ОЦД 2021 - 2023 / / 

Из редовних делатности 

1.4.3 Састанци са родитељима ученика који 

треба да упишу средњу школу 
Средње школе ОШ, ОЦД 2021 - 2023 / / 

Из редовних делатности 

1.4.4 Информисање родитеља и ученика о 

афирмативним мерама уписа у средњу 

школу и факултете 

Средње школе ОЦД 2021 - 2023 / / 

Из редовних делатности 

1.4.5 Ангажовање ментора за ромске ученике 

средњих школау циљу пружања 

образовне подршке 

Средње школе ЈЛС 2021 - 2023 1.500.000,00 500.000,00 Донаторска средства 

 
 

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: Подизање нивоа запошљивости Рома и Ромкиња 

Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 
година 

Циљна  
вредност 

Извор провере 

Број запослених Рома и Ромкиња број 2020 нп 2023 + 50 Извештај НСЗ 

Број Рома и Ромкиња корисника активних мера запошљавања број 2020 нп 2023 +100 Извештај НСЗ 
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МЕРА 2.1: Сензибилисати све актере у области 
запошљавања  Рома 

Тип мере: Подстицајна 

Носилац мере: НСЗ Партнери: ОЦД, ЦСР, ЈЛС, Регионална привредна комора, Агенција за регионални 

развој, послодавци 

Период спровођења: 2021 -2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 
финансијска 
средства за меру 
(РСД): 

1.500.000,00 Вредности 
финансијских 
средстава по 
годинама (РСД): 

2021-500.000,00 

2022-500.000,00 

2023-500.000,00 

Вредности  
финансијских 
средстава по изворима 
финансир.: 

Буџет града – 

300.000,00 

Донаторска средства -  

1.200.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број укључених актера Број 2020 0 6 10 10 Извештај НСЗ 

Број теренских активности  Број 2020 0 5 5 5 Извештај НСЗ 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна 

фин. 
средства 

(РСД) 

Вредности 
фин. 

средства по 
годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства по 
изворима (РСД) 

2.1.1 Успостављање канала комуни-
кације између свих заинтере-
сованих страна  у области 
запошљавања Рома и Ромкиња 

НСЗ ЈЛС, ОЦД 2021 

 

/ 

 

/ 

Из редовних делатности 

2.1.2 Информисање ромске заједнице 
о постојећој понуди НСЗ кроз 
теренски рад 

НСЗ ОЦД 2021 -2023 
 

1.500.000,00 

 

500.000,00 

Буџет града – 300.000,00  

Донаторска средства – 1.200.000,00 

2.1.3 Координациони састанци свих 
заинтересованих страна 

НСЗ 

ОЦД, ЦСР, 
ЈЛС, 

Регионална 
привредна 

комора, 
Агенција за 
регионални 

развој, 
послодавци 

2021 - 2023 / / Из редовних делатности 
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МЕРА 2.2: Повећати број регистрованих привредних 

субјеката чији су оснивачи Роми, са 

фокусом на жене и младе ромске 

националне припадности 

Тип мере: Подстицајна 

Носилац мере: НСЗ Партнери: ОЦД 

Период спровођења: 2021 -2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД): 

150.000,00 

Вредности 

финансијских 

средстава по 

годинама (РСД): 

2021 - 50.000,00 

2022 – 50.000,00 

2023 – 50.000,00 

Вредности  финансијских 

средстава по изворима 

финансирања: 
Буџет града –  

150.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 

Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број новорегистрованих привредних 
субјеката 

Број 2020 2 5 8 10 Извештај НСЗ 

Број одржаних обука за развој 
предузетништва 

Број 2020 2 3 3 3 Извештај НСЗ 

Број поднетих захтева за подршку 
самозапошљавању 

Број 2020 2 5 5 5 Извештај НСЗ 

 

 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин. 

средства 

(РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства по 

изворима (РСД) 

2.2.1 Промоција самозапошљавања и 

социјалног предузетништва 
НСЗ ОЦД 2021 - 2023 / / 

Из редовних делатности 

2.2.2 Организовање обука "Пут до 

успешног предузетника" 
НСЗ ОЦД 2021 - 2023 / / 

Из редовних делатности 

2.2.3 Помоћ у изради бизнис плана и 

прикупљања документације 
НСЗ ОЦД 2021 - 2023 / / 

Из редовних делатности 

2.2.4 Организовање мотивационих 

радионица за запошљавање 

Ромкиња 

НСЗ  ЈЛС, ОЦД 2021 - 2023 150.000,00 50.000,00 Буџет града 
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МЕРА 2.3: Информисати Роме и Ромкиње о активним 

мерама политике запошљавања 

Тип мере: Информативно едукативна 

Носилац мере: НСЗ Партнери: ОЦД 

Период спровођења: 2021 -2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена финансијска 

средства за меру (РСД): 

450.000,00 Вредности 

финансијских 

средстава по 

годинама (РСД): 

2021-150.000,00 

2022-150.000,00 

2023-150.000,00 

Вредности  

финансијских 

средстава по 

изворима 

финансирања: 

Буџет града – 

450.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број одржаних "Каравана запошљавања" Број 2020 0 1 1 1 Извештај НСЗ 

Број информисаних Рома и Ромкиња о понуди мера 
активне политике запошљавања НСЗ, у ромским 
насељима 

Број 2020 0 50 50 50 Извештај НСЗ 

Број одржаних презентација о слободним радним 

местима 

Број 2020 0 2 2 2 Извештај НСЗ 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин. 

средства 

(РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

годинама 

(РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

изворима 

(РСД) 

2.3.1 Информативна кампања у ромским 

насељима о понуди мера активне 

политике запошљавања НСЗ  

НСЗ ОЦД 2021 - 2023 120.000,00 40.000,00 Буџет града 

2.3.2 Организовање "Сајма запошљавања" 

у ромским насељима 
НСЗ ОЦД 2021 -2023 120.000,00 40.000,00 Буџет града 

2.3.3 Презентације послова за којима 

постоји потреба 
НСЗ 

ОЦД, 

послодавци 
2021 - 2023 210.000,00 70.000,00 Буџет града 
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МЕРА 2.4: Укључити Роме и Ромкиње у програме 

формалног и неформалног образовање за 

подизање компетенција за радно 

ангажовање 

Тип мере: Подстицајна 

Носилац мере: НСЗ Партнери: Школа за образовање одраслих 

Период спровођења: 2021 -2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена финансијска 

средства за меру (РСД): 

/ Вредности 

финансијских 

средстава по 

годинама (РСД): 

/ Вредности  

финансијских 

средстава по 

изворима 

финансирања: 

/ 

Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број лица  ромске националности који су засновали 

радни однос по основу програма стицања практичних 

знања и вештина 

Број 2020 0 1 1 1 Извештај НСЗ 

Број Рома и Ромкиња укључених у програм 
функционалног основног образовања одраслих Број 2019 54 60 65 70 

Извештај Школе за 
образовање 
одраслих 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин. 

средства 

(РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

годинама 

(РСД) 

Вредности 

фин. средства 

по изворима 

(РСД) 

2.4.1 Мотивационе радионице у ромским насељима 

за укључивање у програме формалног и 

неформалног образовања 
НСЗ 

Школа за 

образовање 

одраслих, 

ЈЛС, ОЦД 

2021 - 2023 / / 

Из редовних 

делатности 

2.4.2 Организовање обука за познатог послодавца 
НСЗ ОЦД 2021 -2023 / / 

Из редовних 

делатности 
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ПОСЕБАН ЦИЉ 3: Побољшање услова становања у ромским насељима и пружање подршке у решавању имовинско-правних односа и 

озакоњењу бесправно саграђених објеката 

Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи 

исхода) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

година 

Циљна 

вредност 
Извор провере 

Проценат стамбених објеката у процесу легализације у 

ромским насељима 
проценат 2020 30% 2023 50% 

База података за праћење мера за 

инклузију Рома- секција 

"Становање", РЗС 

Проценат инфраструктурно опремљених објеката проценат 2020 30% 2023 50% 

База података за праћење мера за 

инклузију Рома- секција 

"Становање", РЗС 

 

МЕРА 3.1: Побољшати инфраструктуру у 

насељима Пањевац и Читлук 

Тип мере: Инфраструктурна 

Носилац мере: ЈЛС Партнери: Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац 

Период спровођења: 2021 - 2023. 

године 

Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска средства 

за меру (РСД): 65.300.000,00 

Вредности 

финансијских 

средстава по 

годинама (РСД): 

2022-300.000,00 

2023-65.000.000,00 

Вредности  финансијских 

средстава по изворима 

финансирања: 

Буџет града –  

300.000,00 

Донаторска средства –  

65.000.000,00 

Показатељи на нивоу мере 

(показатељи резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Урађена техничка документација за 

насеље Читлук 
Број  2020 0 / 1 1 

Извештај ресорних Одељења у 

ЈЛС 

Улица у насељу Пањевац комплетно 

инфраструктурно уређена 
Метар 2020 0 / / 1000м Извештај комуналних служби 
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Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна фин. 

средства 
(РСД) 

Вредности 
фин. 

средства по 
годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства по 
изворима (РСД) 

3.1.1 Израда плана детаљне регулације за 
насеље "Марко Орловић" 

ЈЛС 

Јавно 
предузеће за 
урбанизам и 
пројектовање 

Крушевац 

2021 / / Из редовних делатности 

3.1.2 Израда техничке документације за 

инфраструктурно опремање насеља 

Читлук 

ЈЛС 

 

/ 2022 300.000,00 / Буџет града 

3.1.3 Изградња улице у насељу Пањевац 

са пратећом инфраструктуром 
ЈЛС 

 

/ 
2023 65.000.000,00 / Донаторска средства 

 

МЕРА 3.2: Обезбедити правну и техничку помоћ 
лицима ромске националности при 
решавању имовинско-правних односа у 
поступку озакоњења стамбених објекта 

Тип мере: Подстицајна 

Носилац мере: ЈЛС Партнери: Меснезаједнице 

Период спровођења: 2021 -2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД): 

 Вредности 

финансијских 

средстава по 

годинама (РСД): 

 Вредности  финансијских 

средстава по изворима 

финансирања: 

 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број лица којима је пружена правна и 

техничка помоћ 

Број 2020 нп 5 10 10 Евиденција локалне 

самоуправе 
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Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна 

фин. 
средства 

(РСД) 

Вредности 
фин. 

средства по 
годинама 

(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

3.2.1 Успостављање сарадње са месним заједницама у 

ромским насељима у циљу прикупљања 

документације за решавање имовинско – правних 

односа 

ЈЛС 
Месне 

заједнице 
2021 - 2023 / / 

Из редовних 

делатности 

 

 

 

МЕРА 3.3: Побољшати хигијенско здравствене услове 

живота у ромским насељима 

Тип мере: Подстицајна 

Носилац мере: ЈЛС Партнери: ЗЗЈЗ, ЈКП "Крушевац" 

Период спровођења: 2021-2023. године Потребне измене прописа: не 

Укупно процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД): 

520.000,00 

Вредности 

финансијских 

средстава по 

годинама (РСД): 

2022-200.000,00 

2023-320.000,00 

Вредности  

финансијских 

средстава по 

изворима 

финансирања: 

Буџет града –  

520.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број објеката у којима су примењене мере 

дезинсекције и дератизације 

Број 2020 0 500 500 500 Извештај Завода за јавно здравље 

Број уклоњених дивљих депонија Број 2020 1 3 3 3 Извештај Јавног комуналног 

предузећа"Крушевац" 
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Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин. 

средства 

(РСД) 

Вредности 

фин. средства 

по годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства по 

изворима (РСД) 

3.3.1 Организовање санитарно 

епидемиолошког надзора у 

ромским насељима 

ЈЛС 
Завод за јавно 

здравље 
2022 200.000,00 200.000,00 Буџет града 

3.3.2 Системска дезинсекција и 

дератизација 
ЈЛС 

Завод за јавно 

здравље 
2023 320.000,00 320.000,00 Буџет града 

3.3.3 Уклањање дивљих депонија у 

ромским насељима 
ЈЛС ЈКП 2021 - 2023 / / Из редовних делатности 

 

 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 4: Повећање обухвата ромског становништва у примарној здравственој заштити са превентивним здравственим услугама 

Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

година 

Циљна 

вредност 
Извор провере 

Проценат ромске популације обухваћених основним 

превентивним прегледима 
Број 2020 20% 2023 40% Извештај Дома здравља 

Формирана евиденција о здравственом стању житеља ромских 

насеља старијих од 65 година број 2020 / 2023 1 Извештај Дома здравља 

Обухват жена ромске националности скрининг прегледима  број 2020 50% 2023 80% Извештај Дома здравља 
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МЕРА 4.1: Укључити ромско становништво старије од 65  
година у скрининг прегледе 

Тип мере: Подстицајна 

Носилац мере: Дом здравља Партнери: ЈЛС, Медији, ЦСР, ОЦД  

Период спровођења: 2021 -2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 
финансијска 
средства за меру 
(РСД): 

1.000.000,00 

Вредности 
финансијских 
средстава по 
годинама (РСД): 

2021-1.000.000,00 

Вредности  
фининансијских  средстава 
по изворима финансирања: 

Буџет града – 
1.000.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Повећање броја новооткривених пацијената 

са хроничним болестима 

Број 2020 нп 15 15 15 Извештај Службе опште 

медицине 

Повећање корисника бесплатних 

стоматолошких услуга  

Број 2020 нп 10 10 10 Извештај службе 

стоматологије 

 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна 

фин. средства 
(РСД) 

Вредности 
фин. средства 
по годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства 
по изворима (РСД) 

4.1.1 Промоција превентивних прегледа старијих 

од 65 година 
Дом здравља ЈЛС, медији 2021 - 2023 / / Из редовних делатности 

4.1.2 Утврђивање броја корисника старијих од 65 
година у ромској популацији и формирање 
регистра корисника 

Дом здравља ЈЛС, ОЦД 2021 / / 
Из редовних делатности 

4.1.3 Набавка опреме за теренску дијагностику и 

скрининг 
ЈЛС 

Дом 

здравља 
2021 1.000.000,00 1.000.000,00 Буџет града 

4.1.4 Позивање пацијената на превентивни 

преглед код изабраног лекара 
Дом здравља 

Локални 

медији 
2021 -2023 / / 

Из редовних делатности 

4.1.5 Спровођење превентивног прегледа са 
комплетном дијагностиком у амбуланти и 
на терену 

Дом здравља ЈЛС, ЦСР 2021 -2023 / / Из редовних делатности 

 

 



82                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                     29.12.2020.  

 

МЕРА 4.2: Унапредити здравствено васпитни рад са родитељима 

ромске деце 

Тип мере: Информативно едукативна 

Носилац мере: Дом здравља Крушевац Партнери: ЈЛС, ЦСР, ОШ, ОЦД 

Период спровођења: 2021 – 2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД): 

600.000,00 

Вредности финансијских 

средстава по годинама (РСД): 
2021-200.000,00 

2022-200.000,00 

2023-200.000,00 

Вредности  финансијских 

средстава по изворима 

финансирања: 

Буџет града –  

600.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 
Базна година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број родитеља обухваћен здравствено 

васпитним радом 

Број 2020 150 200 200 200 Извештај Дома 

здравља 

Укупан број радионица одржаних у 

ромским насељима 

Број 2020 8 10 10 10 Извештај Дома 

здравља 

Проценат ромске деце обухваћен 

превентивним прегледима 

Проценат 2020  80% 90% 90% 90% Извештај Дома 

здравља 

 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна фин. 

средства 

(РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

годинама 

(РСД) 

Вредности фин. 

средства по изворима 

(РСД) 

4.2.1 Превентивни прегледи деце ромске 
популације узраста од  0 до 18 година 
старости  

Дом здравља 
ЈЛС, 

Образовне 
установе 

2021-2023 / / 
Из редовних 

делатности 

4.2.2 Спровођење имунизације деце ромске 
популације Дом здравља 

ЈЛС, 
Образовне 
установе 

2021-2023 / / 
Из редовних 
делатности 

4.2.3 
 
Организовање радионица и трибина у ром-
ским насељима о здравим стиловима живота 

Дом здравља ОЦД, ЦСР 2021 -2023 240.000,00 80.000,00 Буџет града 

4.2.4 
 
Набавка хигијенских пакета за децу од 0 – 3 
године који ће бити дељени на радионицама 

Дом здравља ОЦД, ЦСР 2021 - 2023 360.000,00 120.000,00 Буџет града 
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МЕРА 4.3: Обезбедити свеобухватну здравствену 

заштиту Ромкиња 

Тип мере: Информативно - едукативна 

Носилац мере: Дом здравља  Партнери: ЈЛС, ОЦД 

Период спровођења: 2021 -2023. Године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 
финансијска 
средства за меру 
(РСД): 

450.000,00 Вредности 
финансијских 
средстава по 
годинама (РСД): 

2021-150.000,00 
2022-150.000,00 
2023-150.000,00 

Вредности  
финансијских 
средстава по 
изворима 
финансирања: 

Буџет града –  

450.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Проценат Ромкиња обухваћеним скрининг 

прегледима 

проценат 2020 50% 60% 70% 80% Извештај Службе за здравствену заштиту 

жена и Службе за радиолошку дијагностику 

Проценат ромских жена у репродуктивном 

периоду укључених у здравствену услугу 

планирања породице 

проценат 2020 70% 80% 90% 90% Извештај Службе за здравствену заштиту 

жена и трудница 

 
 
 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна 

фин. 
средства 

(РСД) 

Вредности 
фин. 

средства по 
годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства по 
изворима (РСД) 

4.3.1 Организовање скрининг 
прегледа на карцином грлића 
материце и карцином дојке за 
Ромкиње од 25 до 70 година 
старости  

Дом здравља ЈЛС, ОЦД 2021 -2023 / / Из редовних делатности 

4.3.2 Организовање индивидуалног 
здравствено васпитног рада са 
Ромкињама о планирању 
породице и репродуктивном 
здрављу у амбуланти и на 
терену 

Дом здравља ЈЛС, ОЦД 2021 -2023 90.000,00 30.000,00 Буџет града 

4.3.3 Набавка хигијенских пакета Дом здравља ЈЛС 2021 -2023 360.000,00 120.000,00 Буџет града 
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МЕРА 4.4: Унапредити информисање ромског 

становништва о правима и обавезама у 

области здравствене заштите 

Тип мере: Информативно - едукативна 

Носилац мере: Дом здравља Партнери: ЈЛС, РФЗО, ОЦД 

Период спровођења: 2021 -2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД): 

100.000,00 

Вредности 

финансијских 

средстава по годинама 

(РСД): 

2021-100.000,00 

Вредности  финансијских 

средстава по изворима 

финансирања.: 

Буџет града –  

100.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна  

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број информисаних Рома о правима и 

обавезама у коришћењу здравствене 

заштите 

Број 2020 40% 50% 60% 60% Извештај Дома здравља 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна 

фин. средства 

(РСД) 

Вредности 

фин. средства 

по годинама 

(РСД) 

Вредности 

фин. средства 

по изворима 

(РСД) 

4.4.1 Израда брошуре о правима и обавезама 

пацијената на српском и ромском језику 
Дом здравља РФЗО, ЈЛС 2021 100.000,00 100.000,00 Буџет града 

4.4.2 Информисање становника ромских насеља 

приликом теренског рада 
Дом здравља ОЦД 2021 - 2023 / / 

Из редовних 

делатности 
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МЕРА 4.5: Унапредити стоматолошку здравствену заштиту 
ромског становништва 

Тип мере: Подстицајна 

Носилац мере: Дом здравља Партнери: Медији 

Период спровођења: 2021 – 2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 
финансијска 
средства за меру 
(РСД): 

Из редовних 
делатности 

Вредности финансијских 
средстава по годинама 
(РСД): 

Из редовних делатности Вредности  финансијских 
средстава по изворима 
финансирања: 

Из редовних 

делатности 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 
резултата) 

Јединица 
мере 

Базна година Базна вредност 
Циљне вредности 

Извор провере 
2021. 2022. 2023. 

Повећање процента деце, трудница и 
породиља  корисника бесплатних 
стоматолошких услуга 

Проценат 2020 10% 30% 30% 30% 
Извештај 
стоматолошке службе 

Број организованих стоматолошких 
прегледа за становништво ромске 
националне мањине 

Број 2020 0 3 3 3 
Извештај 
стоматолошке службе 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна фин. 
средства (РСД) 

Вредности 
фин. средства 
по годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства 
по изворима (РСД) 

4.5.1 Информисање о правима пацијената 
путем медија Дом здравља Медији 2021 - 2023 / / 

Из редовних делатности 

4.5.2 Организовање стоматолошких 
прегледа за ромску популацију 

Дом здравља / 2021 -2023 / / 
Из редовних делатности 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 5: Повећање укључености Рома и Ромкиња у локалне услуге социјалне заштите 

Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) 
Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 
година 

Циљна 
вредност Извор провере 

Број Рома и Ромкиња укључен у локалне услуге социјалне 

заштите 
број 2020 28 2023 40 Извештај ЦСР 

Проценат  становништва ромске националне мањине 

информисан о услугама и правима из социјалне заштите путем 

активности ЛАП-а 

проценат 2020 0 2023 50% Извештај о реализацији ЛАП-а 
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МЕРА 5.1: Унапредити информисање ромског 

становништва о правима и услугама у 

области социјалне заштите  

Тип мере: Информативно - едукативна 

Носилац мере: ЦСР Партнери: ЈЛС, Медији, ОЦД,  

Период 

спровођења: 

2021 -2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД): 

290.000,00 

Вредности 

финансијских 

средстава по 

годинама (РСД): 

2021-130.000,00 

2022-80.000,00 

2023-80.000,00 

Вредности  финансијских 

средстава по изворима 

финансирања: 

Буџет града –  

290.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности Извор провере 

2021 2022. 2023.  

Број пласираних информација путем 
медија и друштвених мрежа 

Број 2020 нп 15 15 15 
Извештај ЦСР и 
ОЦД, снимак објаве 

Број информативних трибина у ромским 

насељима 
Број 2020 0 8 8 8 Извештај ЦСР и ОЦД 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 
потребна 

фин. 
средства 

(РСД) 

Вредности 
фин. 

средства по 
годинама 

(РСД) 

Вредности фин. 
средства по 

изворима (РСД) 

5.1.1 Гостовање на локалним медијима 6 х годишње ЦСР ЈЛС, Медији 2021-2023 / / 
Из редовних 
делатности 

5.1.2 
Објаве о правима и услугама у области 
социјалне заштите на друштвеним мрежама 

ОЦД ЦСР 2021 - 2023 / / 
Из редовних 
делатности 

5.1.3 
Организовање 8 трибина годишње у ромским 
насељима 

ЦСР ОЦД, ЈЛС 2021 -2023 240.000,00 80.000,00 Буџет града 

5.1.4 Штампање и подела лифлета ЦСР ОЦД 2021 50.000,00 50.000,00 Буџет града 
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МЕРА 5.2: Обезбедити доступност свих права из социјалне 

заштите ромском становништву 

Тип мере: Подстицајна 

Носилац мере: ЦСР Партнери: ЈЛС, ОЦД 

Период спровођења: 2021 – 2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД): 

1.396.000,00 

Вредности 

финансијских 

средстава по годинама 

(РСД): 

2021-100.000,00 

2022-648.000,00 

2023-648.000,00 

Вредности  финансијских 

средстава по изворима 

финансирања: 
Буџет града- 1.396.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Проценат ромског становништва упознат са 

правима из социјалне заштите путем "Водича 

кроз локалне услуге социјалне заштите" 

проценат 2020 0 20% 30% 40% Извештај ЦСР и ОЦД 

Број Рома и Ромкиња који су користили помоћ 

при остваривању права из области социјалне 

заштите 

Број 2020 0 25 50 100 Извештај ЦСР 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна фин. 

средства 

(РСД) 

Вредности 

фин. средства 

по годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства 

по изворима (РСД) 

5.2.1 Штампање "Водича кроз локалне 

услуге социјалне заштите" 
ЦСР ЈЛС 2021 100.000,00 100.000,00 Буџет града 

5.2.2 Запошљавање ромског медијатора  у 

ЦСР 
ЈЛС ЦСР 2022-2023 1.296.000,00 648.000,00 Буџет града 
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МЕРА 5.3: Обезбедити већу доступност услуга социјалне 

заштите припадницима ромске националности 

старијим од 65 година 

Тип мере: Подстицајна 

Носилац мере: ЦСР Партнери: ЈЛС, Геронтолошки центар, ОЦД 

Период спровођења: 2021 - 2023. године Потребне измене прописа: НЕ 

Укупно процењена 

финансијска 

средства за меру 

(РСД): 

300.000,00 

Вредности 

финансијских 

средстава по годинама 

(РСД): 

2021-100.000,00 

2022-100.000,00 

2023-100.000,00 

Вредности  

финансијских 

средстава по изворима 

финансирања: 

Буџет града – 

300.000,00 

Показатељи на нивоу мере (показатељи 

резултата) 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљне вредности 
Извор провере 

2021. 2022. 2023. 

Број грађана ромске националности старијих 

од 65 година који користе услугу "Помоћ у 

кући" 

Број 2020 5 6 7 8 Извештај Геронтолошког 

центра 

Број Рома и Ромкиња старијих од 65 

обухваћених културно забавним активностима 

Број 2020 0 20 30 30 Извештај ОЦД 

 

Ознака Назив активности Носилац Партнери 
Рок за 

реализацију 

Укупно 

потребна фин. 

средства (РСД) 

Вредности 

фин. 

средства по 

годинама 

(РСД) 

Вредности фин. средства 

по изворима (РСД) 

5.3.1 Укључивање Рома и Ромкиња 

старијих од 65 година у услугу 

"Помоћ у кући" 

ЦСР 

Геронтолошки 

центар, ЈЛС, 

ОЦД 

2021 -2023 / / Из редовних делатности 

5.3.2 Организовање културно забавних 

активности за Роме и Ромкиње 

старије од 65 година 

ЈЛС ОЦД 2021 -2023 300.000,00 100.000,00 Буџет града 
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6. ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 
Израдом и усвајањем Локалног акционог плана за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња градаКрушевца 
за период 2021-2023. године стварају се услови за 
доследно спровођење дефинисаних мера и активности 
уз обезбеђивање потребних финансијских ресурса из 
буџета града у годинама реализације Локалног акционог 
плана, са једне стране, као и предуслови за аплицирање 
локалне власти на различитим конкурсима за инклузију 
расписаних од стране донатора или виших нивоа власти, 
са друге стране.  

Акциони план садржи и процену трошкова акти-
вности предвиђених предметним планом, а неопходно је 
вршити и адекватно планирање дефинисаних расхода по 
мерама и активностима у конкретним програмима 
буџета града,  ради остваривања циљева програмског 
буџетирања и то: 

- класификација расхода и издатака према уже 
дефинисаним надлежностима и мерама корисника 
буџета, 

- одређивање конкретне сврхе на које се средства 
троше, 

- одређивање начина потрошње средстава, а тако-
ђе и повезаности са средњорочним циљевима, 

- утврђивање елемената за мерење учинка 
спровођења мера. 

Oд програмског буџета на нивоу јединице локалне 
самоуправе, очекује се да исти: 

- пружа јединствен оквир за утврђивање 
приоритетних расхода и издатака, 

- унапређује координацију политикаради оства-
ривања националних и локалних социјалних циљева, 

- обезбеђује финансијски контекст средњорочним 
плановима корисника буџета, 

- омогућава свим заинтересованим странама да 
уоче неефикасно трошење јавних средстава, 

- доприноси унапређењу услуга јавне управе кроз 
процену односа њихове цене и квалитета, 

- омогућава израду буџета који је транспа-
рентнији и разумљивији за грађане. 

Један од битних фактора у постављању релације 
између активности, рокова и извора финансирања, била 
је и динамика планирања и спровођења програмских 
активности/пројеката финансираних из буџета, односно 
донаторских средстава. 

На средњорочном плану спровођења активности (од 
којихсе неке активности спроводе само у једној години 
акционог плана, а неке се спроводе у континуитету, 
током три године) предвиђају се планирања средстава из 
буџета града Крушевца у следећим износима: 

 
 

Редни 

број 

Ознака 

активности 
Активност 

Финансирање 

из буџета града 

Крушевца  

2021-2023.  

године 
 

1 2 3 4 

1 1.1.1 
Информативне радионице за родитеље ромске деце о 
могућностима и потребама укључивања деце у систем ПВО 

60.000,00 

2 1.2.1 

Организовање по 2 акредитоване обуке годишње за наставно 

особље из области рада са децом из маргинализованих група 

и децом којој је потребна образовна подршка  
600.000,00 

3 1.2.3 
Организовање манифестације "Дани интеркултуралности" на 

нивоу града 
300.000,00 

4 1.2.4 
Обележавање 8. Априла, Светског дана Рома и дани ромске 

културе 
300.000,00 

5 1.3.1 Ужина за ученике основних школа 3.600.000,00 

6 1.3.2 
Поклон пакети за 100 ученика основних школа из материјално 

угрожених породица 
600.000,00 

7 1.3.3 Трошкови превоза за ученике средњих школа 2.400.000,00 

8 2.1.2 
Информисање ромске заједнице о постојећој понуди НСЗ 

кроз теренски рад 
300.000,00 

9 2.2.4 
Организовање мотивационих радионица за запошљавање 

Ромкиња 
150.000,00 

10 2.3.1 
Информативна кампања у ромским насељима о понуди мера 

активне политике запошљавања НСЗ  
120.000,00 

11 2.3.2 Организовање "Сајма запошљавања" у ромским насељима 120.000,00 

12 2.3.3 Презентације послова за којима постоји потреба 210.000,00 

13 3.1.2 
Израда техничке документације за инфраструктурно 

опремање насеља Читлук 
300.000,00 
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1 2 3 4 

14 3.3.1 
Организовање санитарно епидемиолошког надзора у ромским 

насељима 
200.000,00 

15 3.3.2 Системска дезинсекција и дератизација 320.000,00 

16 4.1.3 Набавка опреме за теренску дијагностику и скрининг 1.000.000,00 

17 4.2.3 
Организовање радионица и трибина у ромским насељима о 

здравим стиловима живота 
240.000,00 

18 
4.2.4 

Набавка хигијенских пакета за децу од 0 – 3 године који ће 

бити дељени на радионицама 
360.000,00 

19 4.3.2 

Организовање индивидуалног здравствено васпитног рада са 

Ромкињама о планирању породице и репродуктивном 

здрављу у амбуланти и на терену 

90.000,00 

20 4.3.3 Набавка хигијенских пакета 360.000,00 

21 4.4.1 
Израда брошуре о правима и обавезама пацијената на српском 

и ромском језику 
100.000,00 

22 5.1.3 Организовање 8 трибина годишње у ромским насељима 240.000,00 

23 5.1.4 Штампање и подела лифлета 50.000,00 

24 5.2.1 Штампање "Водича кроз локалне услуге социјалне заштите" 100.000,00 

25 5.2.2 Запошљавање ромског медијатора  у ЦСР 1.296.000,00 

26 5.3.2 
Организовање културно забавних активности за старије од 65 

година 
300.000,00 

  Укупно за спровођење активности ЛАП-а из буџета града: 13.716.000,00 

 

Одлуком о буџету града Крушевца, у наредним 

годинама важења овог локалног акционог плана, 

потребно је предвидети износе средстава из других 

извора, а у складу са релевантним информацијама о 

конкурсима потенцијалних донатора/финансијера у 

предстојећем периоду и то:  

- Донације од иностраних земаља - извор 05;  

- Донације од међународних организација - извор 06;  

- Трансфере од других нивоа власти - извор 07;  

- Добровољне трансфере од физичких и правних 

лица - извор 08. 

Предметни извори финансирања су предста-

вљени у акционом плану са ознаком "донаторска 

средства", односно у наредној табели, према 

следећем:  

 

 

Редни 

број 

Ознака 

активности 
Активност 

Финансирање из 

донаторских 

средстава у 

периоду 2021-2023. 

године 

1 1.1.2 
Организовање двосатних радионица за родитеље и 

децу, два пута недељно 
500.000,00 

2 1.3.5 

Организовање свакодневне допунске наставе 

ромским ученицима са слабијим образовним 

постигнућем 

2.550.000,00 

3 1.4.5 
Ангажовање ментора за ромске ученике средњих 

школау циљу пружања образовне подршке 
1.500.000,00 

4 2.1.2 
Информисање ромске заједнице о постојећој 

понуди НСЗ кроз теренски рад 
1.200.000,00 

5 3.1.3 Изградња улице са пратећом инфраструктуром 65.000.000,00 

  Укупно за спровођење активности ЛАП-а из 
донаторских средстава: 70.750.000,00 
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Идентификацију донаторских средстава по 
изворима и износима, односно наменама за које 
донатори одобравају средства, као и динамику трајања 
сваког пројекта и процењене износе који би се могли 
односити на ромску популацију, у овом тренутку није 
било могуће свуда прецизно проценити (имајући у виду 
да су пројекти углавном у оквиру много већих целина 
или намена које се односе не само на националне 
мањине, него рецимо на породицу или омладину или 
незапослене, односно одређене социјалне групе, без 
прављења разлике по националној припадности). 

Будући да је спровођење неких активности 
планирано за више година (почев од 2021. године) и да 
је при том, прецизно дефинисање активности условљено 
претходним спровођењем одређених анализа, 
прикупљањем података/стварањем базе података или 
процена, буџетирање је морало бити одложено за период 
након што поменуте процене буду спроведене, а њихови 
резултати доступни као полазна основа за креирање 
даљих реформских корака, па и буџетирања. Ако се томе 
додају и одређена ограничења у погледу оскудних 
статистичких и других пратећих података везано за ову 
специфичну проблематику, питање буџетирања обима 
финансијских средстава представљало је прилично 
комплексан и захтеван посао.  

Комплексност буџетирања се везује и за постојећи 
механизам социјалне заштите на нивоу града Крушевца, 
усклађен са релевантним законским прописима, а који 
се спроводи у складу са следећим нормативно-правним 
актима донетим од стране органа Града, Скупштине 
града Крушевца, односно,Градског већа града 
Крушевца: 

 
1) Одлука о правима и услугама у социјалној 

заштити у града Крушевца 
 
Наведена Одлука са свим важећим изменама и 

допунама утврђује права у социјалној заштити и 
различите облике материјалне подршке у циљу 
обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке 
социјалној интеграцији појединаца и породице.  

Права утврђена овом Одлуком су: 
- Право на једнократну помоћ, 
- Набавка школског прибора, опреме и уџбеника 

за децу предшколског и школског узраста која су под 
старатељством и материјално угрожених породица, 

- Партиципација у трошковима летовања, 
зимовања, екскурзија и организовања школе у природи 
за ученике под старатељством и децу из материјално 
угрожених породица,  

- Право на опрему корисника за смештај у 
установу или другу породицу, 

- Право на бесплатни оброк (Народна кухиња), 
- Право на бесплатан превоз особа са 

инвалидитетом, 
- Право на бесплатан превоз пензионера, 
- Право на путне трошкове и исхрану пролазника, 
- Право на  трошкове сахране, 
- Право на партиципацију у трошковима превоза 

ученика и студената 
- Право на накнаду за личног пратиоца детету 

које похађа школу по инклузивном образовању ван 
територије града Крушевца. 

Такође, Одлука утврђује услуге у социјалној 
заштити које сматра активностима пружања подршке и 

помоћи грађанима и њиховим породицама ради 
побољшања, односно очувања квалитета живота, 
отклањања или ублажавања ризика, неповољних 
животних околности, као и развоја потенцијала 
корисника за самосталан живот и то: 

- Породични едукативни центар, 
- Помоћ у кући, 
- Дневни боравак за децу и младе са сметњама у 

развоју, 
- Дневни боравак за одрасла лица са инвали-

дитетом, 
- Услуге неодложних интервенција и интер-

вентног смештаја, 
- Прихватилиште за децу и младе, 
- Прихватилиште за одрасла и старија лица, 
- Прихватилиште за жртве насиља у породици, 
- Социјално становање у заштићеним условима, 
- Становање уз подршку за младе који излазе из 

система социјалне заштите, 
- Давање у закуп станова социјално угроженим 

лицима, 
- Лични пратилац детета. 
 
Разносврстност нормираних права и услуга у 

области социјалне заштите указује на висок ниво 
посвећености Града и његових органа за побољшање 
статуса најугроженијег слоја локалног становништва. 
Карактеристични облици коришћења права од стране 
ромске популације у граду Крушевцу из наведене 
Одлуке која је на снази су једнократне помоћи 
(прибављање личне документације ради прибављања 
права у области социјалне заштите, набавка лекова и 
медицинских помагала, набавка уџбеника и школског 
прибора, излазак младих из система социјалне заштите 
и друге ванредне ситуације када се не може превазићи 
стање социјалне потребе). Такође, од стране Рома и 
Ромкиња користи се право на материјалну подршку у 
виду бесплатног оброка из Народне кухиње на коју 
право има појединац или породица из категорије 
најугроженијих грађана.  

 
2) Одлука о финансијској подршци породици са 

децом  
 
На основу Закона о финансијској подршци 

породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 
50/2018), Закона о предшколском васпитању и 
образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 
113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019), 
Закона о основама система образовања и васпитања 
("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Закона о 
друштвеној бризи о деци ("Сл. гласник РС", бр. 49/92, 
29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 
16/2002 - др. закон, 62/2003 - др. закон, 64/2003 –испр. 
др. закона, 101/2005 - др. закон, 18/2010 - др. закони 
113/2017) Град Крушевац обезбеђује додатну подршку 
породицама са децом (укључујући и ромску 
популацију), и то путем доношења и спровођења 
предметне Одлуке. Право на финансијску подршку 
породици са децом обухвата бесплатан боравак и 
регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи.  

Право на бесплатан боравак деце у предшколској 
установи се односи на: 

- децу из материјално угрожених породица,  
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- децу без родитељског старања,  
- децу са сметњама у развоју и децу са 

инвалидитетом,  
- децу ратних војних инвалида,  
- децу смештену у Дому "Јефимија" у оквиру 

"интервентног смештаја" 
- треће и свако наредно дете у породици. 
Право на регресирани боравак деце у предшколској 

установи се односи на: 
- прво дете у породици кад су у предшколској 

установи смештена два детета  
- децу из једнородитељске породице.  
 
Имајући у виду широк спектар права за обухват 

деце кроз бесплатан боравак у предшколској установи, 
одређени број деце, односно породица, корисника овог 
права, су заправо припадници ромске националне 
мањине.  

 
3) Правилник о критеријумима и начину 

остваривања права из области популационе 
политике града Крушевца 

 
Сходно Закону о финансијској подршци породици 

са децом ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018), 
Градско веће града Крушевца је донело предметни 
Правилник, којим се обезбеђује основ за планирање 
расхода у буџету Града, према следећим наменама и 
правима из области популационе политике: 

-  Једнократно новчано давање за покушај 
вантелесне оплодње, 

- Поклон честитка за новорођенчад рођену 1. 
јануара, 

- Поклон честитка за новорођенчад рођену на 
територији града Крушевца, 

 
- Новчана помоћ породици за треће, четврто и 

пето дете по рођењу, 
- Поклон за ђаке прваке, 
- Новчана помоћ незапосленим породиљама, 
- Подршка породици за 3. и 4. ђака, 
- Превоз материјално угрожених ученика 2., 3. и 

4. разреда средње школе. 
Значајан број корисника ромске националне 

припадности је корисник поклон честитке за 
новорођенчад рођену на територији града Крушевца, 
новчане помоћи за треће, четврто и пето дете по рођењу, 
новчане помоћи за незапослене породиље и подршке 
породици за трећег и четвртог ђака. 

 
4) Правилник о условима и поступку за 

остваривање права предвиђених Локалним планом 
акције за децу града Крушевца за период 2019-2025. 
године 

 
Према усвојеном Локалном плану акције за децу 

града Крушевца за период 2019-2025. године утврђени 
су критеријуми и прописан је поступак за остваривање 
права социјално угрожених ученика и то за: 

-  Бесплатан превоз ученика првих разреда средњих 
школа, 

- Бесплатне ужине за ученике основних школа (за 
децу из материјално угрожене породице). 

 
5) Правилник о условима и поступку за оства-

ривање права предвиђених Стратегијом за унапре-

ђивање положаја Рома града Крушевца за период 
2015-2020. године 

 
Према усвојеној Стратегији за унапређивање 

положаја Рома града Крушевца за период 2015-2020. 
године овим Правилником су утврђени критеријуми и 
прописан је поступак за остваривање права ученика 
ромске националности и то на: 

- Бесплатан превоз ученика средњих школа (број 
ученика у моменту израде овог ЛАП-а је 30), 

- Бесплатне ужине за ученике основних школа 
(број ученика у моменту израде овог ЛАП-а је 190), 

- Поклон пакети за ученике основних школа (број 
ученика у моменту израде овог ЛАП-а је 100). 

Локални акциони план за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња у граду Крушевцу за период 2021-2023. 
године такође подржава предметна права која су била 
предвиђена претходном Стратегијом. 

За реализацију мера које су предвиђене претходним 
Одлукама и Правилницима обезбеђују се средства у 
буџету града Крушевца, Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2020. годину, у години у којој се израђује 
Локални акциони план за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња града Крушевца за период 2021-2023. годину. 
Укупан износ издвајања за накнаде за социјалну 
заштиту из буџета на економској класификацији 472 
иноси 94,780.000,00 динара, односно 2,31% свих 
расхода и издвајања у текућој години. Овај податак није 
свеобухватан, имајући у виду да одређену величину 
финансијских средстава Град издваја за права и услуге 
предвиђених нормативно - правним актима, а да 
планирање расхода не врши на нивоу економске 
калсификације 472 – накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. Реалнију слику издвајања за социјалну заштиту 
налазимо у функционалној класификацији расхода 
према Правилнику о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем, према 
којем: 

- за функцију 040 – породица и деца се издвајају 
средства у висини од 58,2 милиона динара, 

- за функцију 070 – социјална помоћ угроженом 
становништву некласификованом на другом месту се 
издвајају средства у висини од 127,1 милиона динара, 

- за функцију 090 – социјална заштита 
некласификована на другом месту издвајају се средства 
у висини од 48,9 милиона динара. 

Према функционалној класификацији расхода 
укупна издвајања града у 2020. години износе 234,2 
милиона динара (што је уједно и показатељ свих 
издвајања према програмској класификацији у програму 
11 – Социјална и дечија заштита), а према релативном 
показатељу 5,94% у односу на укупан буџет финансиран 
извором 01 – приходи из буџета.  

За мере које су предвиђене напред наведеним 
Одлукама, односно Правилницима, а путем којих се 
делом обезбеђују и средства за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња на подручју града Крушевца, потребно 
је и даље издвајати средства у буџету града – у току 
спровођења трогодишњег ЛАП-а, најмање у 
вредностима досадашњих апропријација према буџету 
за 2020. годину. 

Финансирање предвиђених мера, по предложеним 
активностима у оквиру појединих посебних циљева из 
ЛАП-а, подразумева њихово буџетирање путем Одлуке 
о буџету града у периоду спровођења акционог плана, 
дакле у периоду од 2021-2023. године, у складу са 
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расположивим изворима финансирања у конкретној 
години буџетске потрошње. У складу са Упутством за 
израду програмског буџета, спровођење појединих мера 
потребно је планирати као програмску активност 
(текућа и континуирана делатност корисника буџета 
чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе 
достизању циљева програма), односно као пројекат 
(временски ограничен пословни подухват корисника 
буџета са јасно дефинисаним исходом, односно 
променом која се жели постићи, потребним ресурсима и 
управљачком структуром). Када се посматрају поједине 
области којима се ЛАП бави, онда поједине мере и 
активности по посебним циљевима припадају разним 
програмима локалног буџета. 

 
1) Повећање обухвата ромске деце на свим 

нивоима образовања 
 
Према предложеним мерама из акционог плана, 

потребно је предвидети буџетска средства за 
финансирање ужине, превоза деце средњошколског 
узраста и поклон пакете. За наведене активности 
потребно је предивидети средства у програму 11 
програмске активности 0901-0006 - Подршка деци и 
породица са децом, а ради побољшања статуса ученика, 
посебно ромске деце у складу са тежњом о њиховој 
инклузији и подстицаја наставка школовања. 

Предложене мере и активности у области 
образовања потребно је посматрати двојако. Уколико се 
ради о обезбеђивању материјалних услова за потребе 
школовања (ужине, путни трошкови до образовне 
установе) та давања имају карактер социјалних давања, 
и те исте расходе неопходно је планирати у оквиру 
програма 11 – Социјална и дечија заштита и то као 
редовну активност која се спроводи од стране директног 
корисника буџета града. У случају осталих активности 
где се планирају стручна усавршавања запослених за 
спровођење задатка инклузије, расходе треба 
предвидети у оквирима финансијског плана тог 
индиректног (ПУ – КТО 4233) или другог корисника 
буџета (ОШ; СШ) путем административног трансфера 
(КТО 4631). Разне манифестације предвиђене у оквиру 
области образовања са циљем очувања културних 
обележја ромске националне заједнице треба 
буџетирати код директног корисника, у програму 13 – 
Развој културе и информисања у оквирима програмске 
активности 1201-0003 - Унапређење система очувања и 
представљања културно историјског наслеђа. 

 
2) Подизање нивоа запошљивости Рома и 

Ромкиња 
 
Спровођење постављеног посебног циља кроз 

сензибилизацију свих актера у области запошљавања 
ромског становништва, повећања броја ромских 
предузетника, подизања компетенције за радно 
ангажовање и повећања њихове информисаности 
потребно је спроводити активности предвиђене овим 
ЛАП-ом у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање кроз закључивање посебних споразума са 
НСЗ, односно прибавити/уговорити посебна донаторска 
средства за спровођење информисања ромске заједнице 
кроз теренски рад, имајући у виду вредносну страну 
предложене активности. Буџетирање средстава за 
предвиђене активности потребно је реализовати у оквиру 
програма 3 – Локални економски развој, преко 

програмских активности 1501-0002 – Мере активне 
политике запошљавања (стручна пракса, јавни радови, 
стицање практичних знања, самозапошљавање, као и 
мотивационе радионице за подизање нивоа запошљивости 
и других информативних кампања), односно преко 1501-
0003 – Подстицаји за развој предузетништва (у 
случајевима подстицаја ромском предузетништву). 

 
3) Побољшање услова становања у ромским 

насељима и пружање подршке у решавању 
имовинско-правних односа и озакоњењу бесправно 
саграђених објеката  

 
Активности које се везују за овај посебан циљ треба 

да буду буџетиране у оквиру више програма локалног 
буџета. Издатке за капиталне пројекте за изградњу 
улице са пратећом инфраструктуром треба планирати у 
оквиру посебног пројекта. Мада комплетно опремање 
улице водоводном мрежом (програм 2), канализацијом 
отпадних вода (програм 6) и асфалтирање улице 
(програм 7) припадају различитим програмима, потре-
бно је коначну одлуку о распоређивању/позиционирању 
конкретног(них) пројек(а)та донети на основу техничке 
документације и прорачуну инвестиционе вредности 
пројек(а)та.  

Осим извора 01 - Приходи из буџета, за финан-
сирање предложених мера и активности потребно је 
предвидети и друге изворе за реализацију, као што су 07, 
или 08, односно извор 56 и то након закључења уговора 
о финансирању са виших нивоа власти, донаторских 
средстава или помоћи ЕУ, поштујући одредбе члана 5. 
став 6. Закона о буџетском систему. 

Активности за побољшање хигијенско-здравстве-
них услова у ромским насељима треба планирати у 
оквирима програмске активности 0401-0002 Праћење 
квалитета елемената животне средине. 

 
4) Повећање обухвата ромског становништва у  

примарној здравственој заштити са превентивним 
здравственим услугама 

 
Ради реализације предвиђених активности у 

области здравља потребно је буџетирати средства за 
набавку опреме за теренски рад медицинског особља, 
организацију радионица са поделом хигијенских пакета 
преко Дома здравља Крушевац и то у оквиру програма 
12, програмске активности 1801-0003 - Спровођење 
активности из области друштвене бриге за јавно 
здравље, преко економске класификације 464 са циљем 
стварања услова за очување и унапређење здравља  
локалног становништва.  

 
5) Повећање укључености Рома и Ромкиња у 

локалне услуге социјалне заштите 
 
Предложене активности предвидети у програму 11, 

као програмску активност 0901-0004 – Саветодавно-
терапијске и социјално-едукативне услуге, које ће 
спроводити у највећој мери Центар за социјални рад, 
односно поједине локалне организације цивилног 
друштва, које заступају интересе ромске националне 
заједнице. Запошљавање ромског медијатора од 2022. 
године потребно је буџетирати преко програмске 
активности 0901-0001 и административног трансфера 
према Центру за социјални рад 4631. 
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7. ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, 
ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
У овом поглављу постављен је основ за праћење 

спровођења ЛАП-а, као и вредновање учинка који ће 
бити постигнут његовом имплементацијом, у смислу 
утврђивања одговорности како за реализацију 
конкретних мера и активности, тако и за оствареност 
дефинисаних циљева ЛАП-а, затим за дефинисање 
рокова за извештавање, модела извештаја и 
одговорности за њихово састављање, а такође, и начина 
праћења спровођења ЛАП-а и интерне комуникације 
међу актерима укљученим у овај процес. Сврха овог 
поглавља јесте да се јасном поделом улога и 
одговорности, као и прецизирањем поступка 
спровођења, мониторинга и евалуације ЛАП-а омогући, 
у задатим околностима, постизање оптималних 
резултата за ромску заједницу града Крушевца у односу 
на планиране циљеве, мере и активности.   

 
7.1 Поступак спровођења и одговорност актера 
 
ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

града Крушевца спроводи се реализацијом мера, 
односно пројеката и активности утврђених у поглављу 5 
- Акциони план (у даљем тексту: АП), а одговорност за 
спровођење имају субјекти који су у Акционом плану 
наведени као "носиоци", а то су сви релевантни актери у 
конкретној области – представници институција и 
организација цивилног друштва, при чему ће целокупан 
процес координирати Одељење за друштвене 
делатности.  

Спровођење мера, активности и пројеката у оквиру 
посебних циљева ће пратити Савет за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца кога чине 
представници релевантних институција у области 
образовања, здравства, запошљавања, становања и 
социјалне политике, као и представници организација 
цивилног друштва које се баве питањима ромске 
популације. Савет ће имати 7 чланова, а стручне и 
административне послове за потребе Савета ће 
обављати Одељење за друштвене делатности.  

У непосредној реализацији мера, активности и 
пројеката обухваћених АП-ом активно учествују актери 
који су у оквиру АП наведени као "партнери", међу 
којима се, између осталог, налазе: Предшколска 
установа"Ната Вељковић", основне и средње школе, 
Дом здравља Крушевац, Центар за социјални рад 
Крушевац, Национална служба за запошљавање - 
филијала Крушевац, Јавно предузеће за урбанизам и 
пројектовање Крушевац, Црвени крст, Завод за јавно 
здравље, Агенција за регионални развој Расинског 
округа, Регионална привредна комора, Центар за 
стручно усавршавање, јавна комунална предузећа, 
педагошки асистенти, ромска удружења, ОЦД и други 
локални актери. 

Праћење спровођења поједничних активности и 
пројеката врши се преко показатеља за мерење учинака 
(индикатора) који су дефинисани за свих 5 посебних 
циљева. Поступак праћења обухвата низ задатака међу 
којима се, између осталог, налазе: 

1)  редовна комуникација и размена информација 
између свих актера укључених у реализацију ЛАП-а 
електонским путем, одржавањем периодичних саста-
нака и подношењем извештаја,  

2) прикупљање свих података и информација о томе 
како тече реализација конкретних мера и активности, 
укључујући и формирање евиденција које до сада нису 
вођене, а битне су за вредновање учинка—обезбеђеност 
и утрошак буџетских средстава за реализацију ЛАП-а, 
поштовање временског оквира спровођења активности, 
ниво укључености партнера и квалитет сарадње између 
партнера, број крајњих корисника, оствареност 
планираних индикатора и слично, 

3) дефинисање превентивних мера у случају појаве 
ризика који могу угрозити спровођење ЛАП-а, односно, 
предлагање конкретних акција за решавање проблема 
када се они појаве и када угрозе спровођење конкретних 
активности и пројеката,  

4) информисање јавности и свих заинтересованих 
страна о томе како тече спровођење ЛАП-а, 

5) припрему и подношење годишњих и 
трогодишњег извештаја о реализацији ЛАП-а.       

У поступку праћења спровођења ЛАП-а најмање 2 
пута годишње ће се организовати координациони 
састанци свих актера непосредно укључених у 
споровођење ЛАП-а, а састанке сазива и организује 
Одељење за друштвене делатности Градске управе града 
Крушевца у сарадњи са Саветом за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца. 

 
7.2   Вредновање учинка и извештавање 
 
За разлику од мониторинга спровођења ЛАП-а који 

представља континуиран процес током целокупног 
периода на који се ЛАП усваја, евалуација односно 
вредновање учинка оствареног применом ЛАП-а биће 
периодично рађена. Вредновање учинка подразумева 
оцену релевантности, ефикасности, ефективности и 
одрживости ЛАП-а за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња у циљу његовог преиспитивања и унапређења, 
било у процесу његове ревизије или током новог 
процеса стратешког планирања. Радна група за израду 
ЛАП-а је препоручила, а Савет за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца ће о томе 
донети коначну одлуку, да евалуација обухвата: 

 
 Ex-ante анализу ЛАП-а за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Граду Крушевцу за 
период 2021– 2023. године, коју ће спровести екстерно 
ангажовани евалуатор наполовини реализације ЛАП-а, 
односно 18 месеци од момента његовог усвајања и 

 
 Еx-post анализу ЛАП-а за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Граду Крушевцу за 
период 2021 – 2023. године, коју ће спровести екстерно 
ангажовани евалуатор након истека периода важења 
ЛАП-а.  

 
На основу налаза добијених ex-post анализом, 

односно оценом релевантности, ефикасности, 
ефективности и одрживости спроведеног ЛАП-а, 
вршиће се даље планирање социјалног укључивања 
Рома и Ромкиња у Граду Крушевцу у наредном 
трогодишњем периоду.  

Годишњи извештај о реализацији ЛАП-а за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња града 
Крушевца, припрема Одељење за друштвене делатности 
и исти подноси Савету за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња града Крушевца на усвајање. Након тога се 
годишњи извештај доставља Градском већу Града 
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Крушевца које даје сагласност на годишњи извештај 
најкасније до 31. марта текуће године за 
претходну.Наиме, Одељење за друштвене делатности ће 
пратити имплементацију мера, активности и пројеката и 
координирати све активности везане за имплементацију 
сваког посебног циља. Одељење за друштвене 
делатности најкасније до 31. јануара текуће године 
доставља образац годишњег извештаја свим партнерима 
да га попуне у погледу остварених индикатора за мере, 
активности и пројекте у чијој реализацији су непосредно  
учествовали. Рок за прикупљање података за потребе 
годишњег извештаја не може бити дужи од месец дана. 
Одељење за друштвене делатности Градске управе ће, 
након добијања података, приступити обједињавању 
годишњег извештаја за свих 5 области социјалног 
укључивања Рома. Након тога ће Савет за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца 
размотрити и усвојити извештај на који сагласност даје 
Градско веће града Крушевца. 

Трогодишњи извештај о реализацији ЛАП-а за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња градаКрушевца 
за период 2021- 2023. године,припрема Одељење за 
друштвене делатности и исти подноси Савету за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца 
на усвајање. Након тога се трогодишњи извештај 
доставља Градском већу које разматра исти и доставља га 
Скупштини Града најкасније у року од 120 дана по истеку 
треће календарске године од дана усвајања ЛАП-а. 
Подела одговорности и начин припреме трогодишњег 
извештаја су исти као и код годишњих извештаја, само 
се за ову прилику користи посебан образац трогодишњег 
извештаја. 

 
 

 
 
 
484 
На основу чл. 41. Закона о запошљавању и осигу-

рању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 
36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 - др. закон) чл. 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
15/18) и Мишљења Локалног савета за запошљавање 
града Крушевца бр. 26/20 од 16.12.2020. године    

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2020. године, донела је 

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
УВОД 
 
Локални  акциони план запошљавања града Крушевца  

за 2021. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља кључни 
инструмент локалне политике запошљавања који треба да 
послужи да се боље и детаљније сагледају проблеми, 
потребе и могућности локалног тржишта рада и припреми 
одговарајући сет мера подршке. Њиме су дефинисани 

циљеви и приоритети, односно утврђени програми и мере 
политике запошљавања који ће се реализовати у току 2021. 
године на територији града Крушевца. 

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

 Правни основ за израду ЛАПЗ налази се у члану  41. 
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапо-
слености („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 
38/15,  113/2017 и 113/2017- др. закон) којим је дефини-
сано спровођење активне политике запошљавања на 
нивоу локалне самоуправе. 

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

дати карактеристике друштвене, економске ситуације 
као и ситуација на тржишту рада. 

 
1. ПОЛОЖАЈ И МАКРОЕКОНОМСКО 

ОКРУЖЕЊЕ КРУШЕВЦА 
 
Град Крушевац се налази у централном делу 

Републике Србије. Захвата најјужнији део панонског 
обода и перипанонске Србије. Границе Крушевца су 
између 43º22'17'' северне географске ширине, 21º9' и 
21º34'8'' источне географске дужине. Град лежи у долини 
Западне Мораве и Расине између планина Копаоник, 
Жељин и Јастребац, на површини од око 75 km². 

По свом географском положају и условима за 
функцију саобраћајног средишта у односу на суседне 
општине, подручје Крушевца је покривено искључиво 
копненим комуникацијама. Углавном друмски 
саобраћај представља саобраћајни систем преко кога се 
подручје Крушевца повезује са осталим окружењем.  

Један од главних саобраћајних коридора Е-75, 
повезује Југоисточну Европу и Западну Европу. Он 
дотиче субрегион Крушевца са североисточне стране. 
Такође, град је повезан са магистралним путем М-5, тј. 
Појате– Крушевац–Краљево, при чему ће се на овом 
потезу, у периоду који предстоји, изградити аутопут под 
називом "Моравски коридор". У овој години започета 
изградња аутопута Појате-Прељина. 

Град Крушевац представља економски, админи-
стративни, културни, здравствени, образовни, информа-
тивни и спортски центар од значаја за Расински округ, 
чије је седиште. Расински округ обухвата град Крушевац 
и општине Варварин, Трстеник, Ћићевац, Александро-
вац и Брус. Највећи део насеља се налази на надморској 
висини од 150 – 165 m. 

Град Крушевац се граничи са општином Варварин на 
северу, са општинама Ражањ и Ћићевац на северо-истоку, са 
општином Алексинац на истоку, а са општинама Трстеник, 
Александровац и Брус на западу и југозападу.  

Територија града Крушевца се простире на 
површини од 854 km², од чега градско са приградским 
насељима обухвата 73,78 km². Удаљеност Крушевца од 
Београда износи 196 km, а од Ниша 80 km. 
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Табела 1. Општи подаци о граду Крушевцу и Расинском округу 
 

 Град 
Крушевац 

Расински 
округ 

Површина (km²) 854 2.668 

Укупан број насеља 101 296 

Број градских насеља 1 6 

Број осталих насеља 100 290 

Број катастарских општина 92 286 

Просечна величина катастарске општине km²) 8,45 9,01 
      
  Извор: Републички завод за статистику 

 
 
2. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
2.1. Становништво  
 
Број становника Расинског округа, према попису из 2011. године, је 241.999 становника, при чему 

128.752 становника чине грађани Крушевца, што представља 53,21% становника Расинског округа.  
Учешће становништва старијег од 65 година, између последња два пописа, повећано је са 16,88% на 

17,74% док се, у исто време, удео младих до 24 године смањио са 28,44% на 25,63%. 
Радни контигент становништва (15-64 година), према попису из 2011. године, чини 87.510 становника.

  

Табела 2. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа 2011. 
 

 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Број становника у Крушевцу 94.827 103.190 118.016 132.972 138.111 131.368 128.752 

Промена броја становника у 
Крушевцу 6.974 8.363 14.862 14.956 5.139 -6.743 -2.616 

Стопа раста броја становника у 
Крушевцу 7,94 8,82 14,37 12,67 3,86 -4,88 -1,99 

Стопа раста броја становника у 
Расинском округу 6,96 4,44 5,54 6,00 0,59 -8,48 -6,72 

Стопа раста броја становника у 
Србији 6,30 8,40 7,90 7,30 1,20 0,90 -5,03 

 
  Извор: Републички завод за статистику 

 
 

Табела 3. Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу, 
 попис 2011. године 

 

  Пол Укупно 
Без шко-

лске 
спреме 

Непотпуно 
основно 

образовање 

Основно 
образо- 

вање 

Средње 
образо- 

вање 

Више 
образо- 

вање 

Високо 
образо- 
вање 

Непо-
знато 

Град 

Крушевац 

у 110.346 3.536 13.450 24.596 51.868 6.621 9.929 346 

м 53.343 504 4.690 11.934 27.688 3.463 4.925 139 

ж 57.003 3.032 8.760 12.662 24.180 3.158 5.004 207 

Расински 

округ 

у 209.127 8.091 32.105 50.012 92.121 11.191 14.842 765 

м 102.094 1.132 12.386 24.840 49.930 6.008 7.479 319 

ж 107.033 6.959 19.719 25.172 42.191 5.183 7.363 446 
 

      Извор: Републички завод за статистику 
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Табела 4. Структура становништва према етничкој и националној припадности, 
попис 2011. године 

 

  

  

ГРАД КРУШЕВАЦ РАСИНСКИ ОКРУГ 

Број 

Удео у 
укупном 

становништву 
(%) 

Број 

Удео у 
укупном 

становништву 
(%) 

 
1 2 3 4 5 

Срби 122.529 95,17 232.552 96,10 

Албанци 32 0,02 52 0,02 
Бошњаци  2 0,00 4 0,00 

Бугари 40 0,04 76 0,03 

Буњевци 1 0,00 1 0,00 

Власи 101 0,08 122 0,05 

Горанци 19 0,01 52 0,02 

Југословени 86 0,07 128 0,05 

Мађари 17 0,01 33 0,01 

Македонци 200 0,16 301 0,12 

Муслимани 18 0,01 50 0,02 

Немци 9 0,00 14 0,01 

Роми 2.461 1,91 3.265 1,35 

Румуни 38 0,03 60 0,03 

Руси 35 0,03 51 0,02 

Русини - - 1 0,00 

Словаци 4 0,00 11 0,01 

Словенци 19 0,01 25 0,01 

Украјинци 4 0,00 7 0,00 

Хрвати 107 0,09 175 0,07 

Црногорци 282 0,22 444 0,18 

Остали 97 0,08 153 0,06 
Неизјашњени и 
неопредељени 925 0,72 1.398 0,58 

Регионална припадност 7 0,01 18 0,02 

Непознато 1.719 1,33 3.006 1,24 

Укупно 128.752 100 241.999 100 
              

  Извор: Републички завод за статистику 

 

 
Поред Срба, који броје 95,17% укупног становништва, на територији Крушевца живе и Роми (1,91%), а 

остатак становништва чине остале мањине које су заступљене са 2,92% у укупном броју становника града 
Крушевца. 

 

Табела 5. Домаћинства према броју чланова, по попису 2011. године 
 

  Број чланова домаћинства 

  1 2 3 4 5 
6  
и 

више 
Укупно 

Просечан број 
чланова 

домаћинства 

Расински 
округ 

14.689 18.966 14.077 13.968 7.369 8.201 77.270 3,13 

Град 
Крушевац 

7.472 9.885 7.806 7.785 3.893 4.106 40.947 3,14 

 
Извор: Републички завод за статистику 
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2.2. Економска ситуација 
 
Према степену развијености локалних самоуправа, град Крушевац је сврстан у другу групу градова и 

општина чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека. 
 
2.2.1. Привредни субјекти  
 
На дан 30.06.2020. године своју делатност на територији града Крушевца обавља укупно 5.781 привредних 

субјеката  (4.615 предузетничких радњи и 1.166 привредних друштава), што значи да је приметан тренд повећања.  

  

Табела 6.  Привредна друштва 
 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 
30.06. 

2020. 

Активна 1.222 1.134 1.124 1.156 1.204 1.245 1.289 1.334 1.342 1.166 1.189 

Новооснована 106 116 97 76 93 75 77 88 30 36 40 

Брисана 51 194 98 30 28 19 22 33 16 23 12 
  
Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 

 

 
Табела 7. Предузетници 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 
30.06. 

2020. 

Активни 4.025 4.009 3.920 3.714 3.842 3.883 4.129 4.344 4.421 4.615 4.721 

Новоосновани 777 703 535 571 649 679 637 678 352 310 208 

Брисани 772 720 632 763 523 637 390 466 280 256 184 
  
Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
 
 

Табела 8. Привредни субјекти 
 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 
30.06. 
2020. 

Активни 5.247 5.143 5.044 4.870 5.046 5.128 5.418 5.678 5.763 5.781 5.910 

Новоосновани 883 819 632 647 742 754 714 766 382 346 248 

Брисани 823 914 730 793 551 656 412 499 296 279 196 
   
Извор података: Регистар  

 
2.2.2. Индустрија 
 
Крушевац је некада био снажан индустријски центар са посебно развијеном металопрерађивачком и 

хемијском индустријом. Да је главна карактеристика Крушевца била развијена индустрија сведоче и подаци о 
површинама под индустријским погонима (56 hа градски производни комплекси и 97,50 hа комплекси у приградској 
зони) и подаци о броју запослених у 16 индустријских предузећа (22.428 радника је 1990. године било запослено у 
индустрији, што је предста-вљало више од половине укупног броја запослених). Период транзиције крушевачке 
привреде, обележен приватизацијом преко 30 фирми, довео је до пропадања великих друштвених система и 
проглашења техноло-шким вишком око 10.000 запослених. 

Како је број индустријских радника у граду Крушевцу знатно опао, примарни циљ би требало да буде 
привлачење првенствено производно оријенти-саног инвестиционог капитала који би био у функцији повећања 
броја запослених и повећања извоза. 

Последњих година, привреда града Крушевца доживљава опоравак, што се огледа и у проширењу капацитета 
фирме Coopertires. Доласком немачких компанија „Kromberg&Schubert“, „Lidl“ ифирме „Nepi“ број незапослених je 
смањен. 

Успешно дугогодишње спровођење мера активне политике запошљавања које Град спроводи, допринеле су да 
број незапослених драстично смањио, што је такође допринело привлачењу нових инвеститора. 
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2.2.3. Пољопривреда 
 
Пољопривреда је значајан сегмент укупне привре-

дне активности града Крушевца. Од укупног броја 
становника Крушевца, скоро половина живи у руралној 
зони. Пољопривредне површине простиру се на 46.234 
ha, што чини 54,5% укупне територије града Крушевца. 
Обрадиво пољопривредно земљиште заузима 43.017 ha. 
У структури пољопривредних површина доминирају 
оранице и баште са 34.537 ha, затим следе ливаде са 
2.987 ha, воћњаци са 2.827 ha, а остало отпада на 
винограде. 

Град Крушевац има укупно 12.664 пољопривредних 
газдинстава, oд чега је 6.536 регистрованих.  

Крушевац има дугогодишњу традицију у развоју 
сточарства, воћа (нарочито јагода, малина и купина), 
воћних садница и лозних калемова. 

 
2.2.4. Трговина 
 
Трговинска делатност заузима значајно место међу 

привредним субјектима који послују на територији 
Крушевца.  

Најзначајнији већи трговински ланци који обављају 
своју делатност на територији Крушевца су ДИС, ИДЕА, 
Рода центар, Макси, ЛИДЛ, НЕПИ, Уради сам, GOMEX, 
Woby haus. 

 
2.2.5. Спољнотрговинска размена Расинског 

управног округа 
 
Према подацима ПКС РПК Крушевац за период 

јануар – септембар  2020.године  спољнотрговинска 
размена Расинског округа износи 375.1 милиона евра,  

У поређењу са истим периодом 2019. године, 
спољнотрговинска размена је повећана за 2.2%. 

Вредност извезене робе у периоду јануар-септембар  
2020. године износи  211.6  милиона еура и у односу на 
исти период 2019.године извоз је повећан за 3.7%. 

Укупан увоз Расинског округа у периоду јануар- 
септембар 2020. године износи 163.5 милиона еура и у 
односу на исти период 2019. година увоз  је повећан за 
0.4%. 

У Расинском округу, у  периоду јануар-септембар 
2020. годинеостварен је суфицит у износу од 48.1 
милиона еура. Покривеност извоза увозом износи 129.4%. 

 
 

Табела 1. Преглед спољнотрговинске робне размене по општинама  
 јануар-септембар 2020. године 

        

у милионима евра 
 

 

 
 
У спољнотрговинској размени округа у 2020. 

години, највеће учешће имају привредна друштва 
Крушевца, која су извезала робу у износу од 128  
милиона евра и у односу на исти период 2019. године 
извоз компанија из Крушевца је повећан за 5.9%, затим 
привредна друштва из Трстеника која су извезла робу у 
вредности од 34.8 милиона евра, где је забележен мали 
пад у односу на исти период 2019.година у износу од 
1.6% и на трећем месту у округу  је извоз привредних 
друштава из Варварина која су извезла робу у износу од 
19  милиона евра и забележен је раст у износу од 15.1% 
у односу на исти период 2019.године. 

Посматрано према секторима највеће учешће у 
извозу округа за период јануар –  септембар  
2020.године, имала су предузећа из прерађивачке 
индустрије у номиналном износу од 181.2 милиона евра, 
што у процентима износи 85.4%, затим сектор 
пољопривреде који је учествовао у износу од 30.8 
милиона евра, процентуално изражено 14.5%. 

У односу на исти период прошле године извоз 
прерађивачке индустрије порастао је за 3.4%,  док у 
сектору пољопривреде бележи се раст од 7.6% у 
односу на исти период 2019. године. 

 
 

 
 
 

2020 Индекс 2020 Индекс 2019 2020 2019 2020 2020 Индекс

УКУПНО: 211.6 103.7 163.5 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0 375.1 102.2

Крушевац 128.0 105.9 128.4 102.5 59.2 60.5 76.9 78.5 256.4 104.2

Трстеник 34.8 98.4 19.1 90.2 17.3 16.4 13.0 11.7 53.9 95.3

Варварин 19.0 115.1 2.2 96.5 8.1 9.0 1.4 1.3 21.2 112.8

Александровац 12.8 86.6 8.3 109.5 7.2 6.0 4.6 5.1 21.0 94.4

Брус 13.3 113.9 3.5 85.8 5.7 6.3 2.5 2.2 16.9 106.5

Ћићевац 3.7 75.7 2.1 81.8 2.4 1.8 1.6 1.3 5.8 77.8

Размена
Општине

Извоз Увоз
Удео у укупном 

извозу у %

Удео у укупном 

увозу у %
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Табела бр. 2 Преглед спољнотрговинске раземене за Расински округ период  
јануар–септембар 2020. година по секторима 

 
у милионима еура 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

2019 2020 Индекс 2019 2020 Индекс 2019 2020 2019 2020

УКУПНО: 204.0 212.1 104.0 162.9 163.5 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0

Пољопривреда, шумарство и рибарство28.7 30.8 107.6 9.9 8.6 86.6 14.1 14.5 6.1 5.3

Прерађивачка индустрија 175.3 181.2 103.4 142.8 145.0 101.5 85.9 85.4 87.7 88.7

Сектори КД
Извоз Увоз

Удео у укупном 

извозу у %

Удео у укупном 

увозу у %

2020 / 2019

Износ
Учешће у 

%
Индекс

Гуме спољне пнеуматске,нове за путничке аутомобиле 54.9 25.9 108.4

Сетови проводника за паљење,ост. сетови за возила 21.3 10.1 210.3

Неразврстана роба по ЦТ-војна роба 10.0 4.7 122.4

Остали проводници,напон до= 1000В,са конекторима,остали 7.5 3.5 38.3

Малине,смрзнуте,без додатка шећера 7.3 3.4 128.5

Јагоде,остале,свеже 5.6 2.6 114.3

Саднице јестивог воћа,калемљене или не,остале 5.0 2.4 99.3

Јабуке,свеже,остале,за земље ван ЕУ/ЦХ/ЛИ 4.4 2.1 131.0

Системи хидраулични са линеарним кретањем,остали 3.2 1.5 81.8

Купине,без додатка шећера,смрзнуте 2.2 1.0 151.3

Експлозиви припремљени,осим барута 2.2 1.0 106.3

Вишње (Прунус церасус),смрзнуте,без шећера 2.1 1.0 80.9

Гуме спољне пнеуматске,нове,за пољ. возила 1.8 0.9 88.4

Хербициди на бази деривата урее,урацила,остало 1.7 0.8 -

Пића безалкохолна,без млека и мм,остало 1.7 0.8 75.4

Остале чарапе,од памука,плетене или кукичане 1.6 0.7 79.0

Конструкције и делови,од гвожђа или челика,остало 1.5 0.7 98.6

Хербициди,остало,за заштиту биља 1.5 0.7 345.0

Вишње(Прунус церасус),свеже,за земље ван ЕУ 1.5 0.7 93.6

Производи за заптивање,од остале гуме,осим тврде 1.5 0.7 99.8

Пелете од дрвета 1.4 0.7 62.3

Кукуруз,осим семенског 1.3 0.6 124.0

Агрегати хидраулични,ротационо кретање,за ост.сврхе 1.3 0.6 117.4

Остале хула-хоп чарапе,самодржеће,од ост.текстил.мат 1.2 0.6 89.0

Пумпе ручне(осим 841311,841319),за остале намене 1.1 0.5 108.5

Прибор за цеви,од гвожђа или челика,остало 1.1 0.5 100.5

Вода,минерална,природна,са додатком ЦО2,без шећера 1.1 0.5 77.5

ПРОИЗВОД ЦТ

2020
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Табела  4. Преглед увоза по робама за период јануар – септембар  2020. година 
 

 

 
 

 

 

Табела 5 . Преглед 10 земаља, најзначајнијих спољнотрговинских партнера, рангираних према 

вредности извоза и увоза, јануар-септембар  2020. година 
 

Назив земље - извоз 
Извоз РПК 

(млн ЕУР) 

Индекс раста 

у односу на 

2018.година 

Назив земље - увоз 

Увоз 

РПК 

(млн 

ЕУР) 

Индекс 

раста у 

односу на 

2018.година 

Уједињено 

Краљевство      29.1 93.5 Кина                        22.6 136.4 

Руска федерација            28.1 114.5 Немачка                     16.9 99.6 

Мађарска                    20.6 107.9 Турска                      13.3 110.5 

Немачка                     18.4 105.5 Хрватска                    12.3 175.9 

Уједињени Арапски 

Емирати  10.1 123.2 Италија                     10.3 99.2 

Црна Гора                   9.1 76.3 Руска федерација            6.3 90.4 

Италија                     7.8 82.3 Словачка                    6.3 97.3 

Северна Македонија 7.6 100.7 Пољска                     5.8 111.1 

2020 / 2019

Износ
Учешће у 

%
Индекс

Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу 8.9 5.5 95.7

Каучук природни,технички спецификован (ТСНР) 4.5 2.8 98.6

Пресе за обликовање гуме и пластичне масе 4.4 2.7 3969.0

Прикључци и контактни елементи за жице и каблове 4.2 2.6 118.5

Тестлајнер(рециклирани слојевити картон),м до= 150г/м2 3.6 2.2 82.1

Остали проводници,напон до= 1000В,са конекторима,остали 3.5 2.2 71.0

Хартија за таласасти картон(wелленстофф) 3.4 2.1 78.5

Ост.уља за подмазив. и ост.уља,без бодизела,остало 2.7 1.7 94.2

Гуме спољне,нове,за аутобусе,камионе,ИО више од 121,остале 2.6 1.6 80.7

Гуме спољне пнеуматске,нове за путничке аутомобиле 2.5 1.5 149.9

Каучук СБР,полимеризација из раствора С-СБР,у балама 2.5 1.5 87.9

Лим обојен,Ш од= 600мм,лакиран или пластифициран,остали 2.4 1.5 106.1

Жица упредена,ужад,каблови( до= 3мм),месингани,остали 2.3 1.4 95.3

Корд тканине за спољне гуме,од полиестера,имп.гумом 1.7 1.1 81.3

Угљеник(чађ и остали облици угљеника непоменути) 1.7 1.1 81.5

Корд тканине за спољне гуме,од полиамида,имп. гумом 1.7 1.0 109.6

Остали проводници,остали,за напон до 80В 1.6 1.0 37.7

Табле,плоче и сл. од гипса,ојачани хартијом 1.6 1.0 144.9

Делови за апарате из тр.бр. 8535,8536,8537,остали 1.5 0.9 174.9

Плоче ОСБ,од дрвета,необрађене 1.5 0.9 71.8

Амонијум нитрат порозни за експлозиве 1.5 0.9 101.3

Панели(2 профилис. лима+средњи-изолација),Фе,челик 1.4 0.9 130.9

Бутадиен каучук (БР) 1.4 0.9 65.1

Калупи за гуму и пластичне масе,остало 1.4 0.8 71.4

ПРОИЗВОД ЦТ

2020
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Назив земље - извоз 
Извоз РПК 

(млн ЕУР) 

Индекс раста 

у односу на 

2018.година 

Назив земље - увоз 

Увоз 

РПК 

(млн 

ЕУР) 

Индекс 

раста у 

односу на 

2018.година 

Босна и Херцеговина         7.4 76.5 Румунија                    4.4 38.9 

Словачка                    7.0 110.8 

Сједињене Америчке 

Државе  3.9 136.7 

Швајцарска                  6.8 135.5 Северна Македонија 3.9 109.7 

УКУПНО првих 10: 152 милиона евра УКУПНО првих 10: 106 милиона евра 

 
 
 

Табела 6. Кретање спољнотрговинске размене Расинског округа период 
јануар- септембар  2012.-2020.године 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Извоз/увоз земље по годинама Порекло података РЗС

Период (месец од-до):  01 - 09

Укупно 

земаља
Износ

Индекс 

претх. год

Укупно 

земаља
Износ

Индекс 

претх. год

01-09.2020 86 211.6 103.8 82 163.5 103.3 375.1 48.1

01-09.2019 74 204.0 113.9 83 162.9 108.5 366.9 41.2

01-09.2018 77 179.4 108.5 87 151.2 124.8 330.6 28.2

01-09.2017 72 165.4 113.3 83 121.3 105.3 286.8 44.1

01-09.2016 70 149.9 117.2 77 115.3 114.6 265.2 34.5

01-09.2015 78 128.1 111.7 80 101.4 112.1 229.4 26.7

01-09.2014 67 115.0 100.6 79 90.7 83.5 205.7 24.3

01-09.2013 67 114.6 120.5 74 108.8 116.6 223.3 5.8

01-09.2012 64 95.6 75 93.4 189.0 2.2

Нето извозПериод

Извоз Увоз

Размена 

189
223.3

205.7
229.4
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286.8
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јануар - септембар 2012 - 2020. године 
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2.2.6. Стање на тржишту рада 
 
Стање на тржишту рада карактеришу: неповољна старосна и квалификациона структура 

незапослених, непоседовање одговарајућих знања и вештина и радног искуства незапослених лица, 
велико учешће жена у укупној незапослености, велики број незапослених који припадају теже 
запошљивим категоријама. 

 
 
2.2.6.1. Кретање незапослености 
 
Незапосленост жена у граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца. 
 
 

Табела 15. Незапослена лица по полу и годинама старости у граду Крушевцу,  
на дан 30.11.2020. године 

 

Године старости 
Незапослена лица 

Укупно Жене 

15-19 252 124 

20-24 766 410 

25-29 1.014 618 

30-34 963 624 

35-39 1.181 779 

40-44 1.267 795 

45-49 1.268 783 

50-54 1.156 657 

55-59 1.226 663 

60-64 1.061 472 

Укупно 10.154 5.925 

              

Извор: Национална служба за запошљавање 

 

 

Табела 16. Полна структура незапослених лица у граду Крушевцу, по годинама 

 

Незапослена 
лица 

 
Новембар 

2015 

 
Новембар 

2016 

 
Новембар 

2017 

 
Новембар 

2018 

 
Новембар 

2019 

 
Новембар 

2020 

Укупно  15.525 14.648 13.605 11.748 10.435 10.154 

Жене 53,37% 53,94% 56,73% 57,44% 59,07% 58% 

      

         Извор: Национална служба за запошљавање 
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Табела 17. Структура незапослених према полу, новембар 2020-удео у Расинском округу и Републици 
Србији 

 

 
Град 

Крушевац 

Удео у 

Расинском 

округу (%) 

Удео у 

Републици 

Србији (%) 

Незапослени – укупно 10.154 51,89% 3,47% 

Незапослени – жене 
Број 5.925 53,47% 4,38% 

% 58% / / 

Незапослени – мушкарци 
Број 4.229 49,82% 2,69% 

% 42% / / 
  

 Извор: Национална служба за запошљавање 

 

Табела 18.  Број и полна структура незапослених у граду Крушевцу, по годинама 

 

 
Новембар 

2015 

Новембар 

2016 

Новембар 

2017 

Новембар 

2018 

Новембар 

2019 

Новембар 

2020 

Незапослени 

– укупно 
15.525 14.648 13.605 11.748 10.435 

10.154 

Незапослени 

– жене 
8.286 7.901 7.718 6.748 

6.164 5.925 

Незапослени 

- мушкарци 
7.239 6.747 5.887 5.000 4.271 

4.229 

 

Извор: Национална служба за запошљавање 

 

 

Табела 19. Дугорочна незапосленост 

 

Незапосленост 
Новембар Новембар Новембар Новембар Новембар Новембар 

Укупно 

незапослени 
15.525 14.648 13.605 11.748 10.435 

10.154 

Незапосленост  

младих 15-24 

година 

11,10% 10,38% 9,98% 8.9% 8,79% 

10% 

Незапослени 

старији од 50 

година 

26,34% 27,79% 29,25% 31.53% 33,54% 

33,90% 

Дугорочно 

незапослени 

(преко 12 

месеци) 

72,26% 76,71% 75,94% 72.81% 70,92% 68,71% 

     
  Извор: Национална служба за запошљавање 
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Табела 20. Незапослена лица по полу и  дужини тражења посла 
 у граду Крушевцу, на дан 30.11.2020. године 

 

Дужина тражења посла 
Незапослена лица 

Укупно Жене 

До 3 месеца 1.185 620 

3 до 6 месеци 910 467 

6 до 9 месеци 417 250 

9 до 12 месеци 665 349 

1 до 2 године 1.406 788 

2 до 3 године 768 477 

3 до 5 година 953 575 

5 до 8 година 1.217 673 

8 до 10 година 628 397 

Преко 10 година 2.005 1.329 

Укупно 10.154 5.925 
               
Извор: Национална служба за запошљавање        

 
 

Табела 21. Незапосленост према степену стручне спреме у граду Крушевцу,  
на дан 30.11.2020. године 

 

Број 

незапослених  

Степен стручне спреме 

I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2  VIII 

Укупно 2.459 467 2.300 3.111 68 340 384 1.020 5 0 

Жене 1.330 296 1.131 1.970 17 244 281 653 3 0 

    
Извор: Национална служба за запошљавање 
 
 
2.2.6.2. Запосленост и кретање запослености  
 
Према подацима Републичког завода за статистику, Крушевац има 30.606 запослених лица (годишњи 

просек 2019. годинe). 
 
 

Табела 19. Запосленост у граду, округу и на републичком нивоу,  
годишњи просек 2019. године  

   

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2017. 2018. 2019. 

Град 

Крушевац 25.356 24.665 24.405 24.428 23.862 29.678 30.535 31.611 30.606 

Расински 

округ 44.179 43.239 43.887 44.017 42.714 54.359 55.254 56.499 61.500 

Република 

Србија 1.795.775 1.746.138 1.727.048 1.715.163 1.697.686 1.989.617 2.062.588 2.131.079 2.173.135 

 

Извор: Републички завод за статистику 
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Табела 20. Број запослених лица по делатностима на нивоу града - годишњи 

просек 2019. године 

 

Делатности 
Број  

запослених 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 369 

Рударство 42 

Прерађивачка индустрија 8.519 

Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром 514 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 652 

Грађевинарство 2007 

Трговина на велико и мало и поправка м.возила 5.150 

Саобраћај и складиштење 1.387 

Услуге смештаја и исхране 1093 

Информације и комуникације 362 

Финансијска делатност и осигурање 560 

Пословање некретнинама 210 

Стручне, научне, иновативне и техничке делатности 1.076 

Администрација и помоћне услужне делатности 572 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 1.784 

Образовање 2.221 

Здравствена и социјалназаштита 2.877 

Уметност, забава и рекреација 642 

Остале услужне делатности 567 

Укупно - запослени у правним лицима 23.535 

Од тога: Предузетници (лица која сама обављају дел.) и запослени 

код њих 
7.071 

Регистровани индивидуални пољопривредници 1.941 

Укупно 30.606 

 

 Извор: Републички завод за статистику 
 

 
 
Највећи број запослених, од укупног броја запослених, је у прерађивачкој индустрији (8.519 

лица), а значајан број запослених је и у сектору трговине. 
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2.2.6.3. Просечне зараде 
 
Табела 21.  Просечне зараде по запосленима у 

РСД, септембар 2020. године 
 

 
Град 
Кру-

шевац 

Раси-
нски 
округ 

Репу-
блика 
Србија 

Просечна бруто зарада  
(са порезом и 
доприносима) 

70.245 67.207 82.515 

Просечна нето зарада  
(без пореза и 
доприноса) 

50.783 48.618 59.698 

 
Извор: Републички завод за статистику  
 
II ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 
Циљеви и приоритети 
 
 Циљеви активне политике запошљавања у граду 

Крушевцу 2021. године усмерени су на повећање 
запослености. 

  
III - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
 
Одлуком о буџету града Крушевца опредељено је 

24.200.000,00 динара за спровођење ЛАПЗ 2021. 
године, где ће 3.200.000,00 динара бити издвојена на 
име пренетих обавеза ЛАПЗ-а из 2020.године за 
програме «Стручна пракса 2020», «Стицање 
практичних знања 2020» и „Приправници 2020“, а 
21.000.000,00 динара за следеће програме:  

 
 Субвенција  за самозапошљавање  
 Субвенција за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих- Нова радна 
места 

 Програм јавних радова 
 Програм стручне праксе 
 Програм стицања практичних знања 
 Програм приправници 
 
 
 Субвенција  за самозапошљавање  
 
Подршка самозапошљавању подразумева пру-

жање стручне помоћи, обуку из области преду-
зетништва и субвенцију за самозапошљавање. 
Средства за самозапошљавање у 2021. години 
одобраваће се у виду субвенције, у једнократном 
износу. 

За реализацију програма „Субвенција за 
самозапошљавање“  Град Крушевaц у 2021. години 
планира да издвоји 9.000.000 динара. Уколико 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања одобри средства, укупан износ 
средстава намењен реализацији овог програма биће 
увећан. 

• Субвенција за запошљавање незапослених 
лица из категорије теже запошљивих- Нова радна 
места 

 
Послодавци који припадају приватном сектору, 

првенствено мала и средња предузећа, могу за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих остварити субвенцију за запошљавање 
на новоотвореним радним местима у једнократном 
износу.  

За реализацију програма „Субвенција за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих“, Град Крушевац у 2021. години планира 
да издвоји 3.000.000 динара.Уколико Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
одобри средства, укупан износ средстава намењен 
реализацији овог програма биће увећан. 

 
• Програм јавних радова 
 
Јавни радови се организују у циљу радног 

ангажовања теже запошљивих незапослених лица 
ради очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и остваривања одређеног 
друштвеног интереса. 

За реализацију програма „Јавни радови“, Град 
Крушевац у 2021. години планира да издвоји 
4.000.000 динара, а Национална служба ће пружити 
техничку подршку. 

 
• Програм стручне праксе 
 
Програм стручне праксе подразумева стручно 

оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је 
стечено одговарајуће образовање- квалификација, 
ради обављања приправничког стажа, односно 
стицања услова за полагање стручног испита када је 
то Законом, односно правилником предвиђено као 
посебан услов за самосталан рад у струци. 

За реализацију програма „Стручна пракса“, Град 
Крушевац у 2021. години планира да издвоји 
2.000.000 динара. Уколико Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен 
реализацији овог програма биће увећан. 

 
• Програм стицања практичних знања 
 
Програм стицања практичних знања подразумева 

стицање практичних знања и вештина кроз обављање 
конкретних послова (у оквиру и изван струке). 

За реализацију програма „Стицање практичних 
знања“, град Крушевац у 2021. години планира да 
издвоји 2.000.000динара. Уколико Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
одобри средства, укупан износ средстава намењен 
реализацији овог програма биће увећан. 

 
• Програм приправници 
 
Програм приправника за младе са високим 

образовањем - подразумева стручно оспособљавање 
незапосленог за самосталан рад у занимању за које је 
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стечено најмање високо трогодишње или 
четворогодишње образовање, ради обављања 
приправничког стажа, односно стицања услова за 
полагање стручног испита, када је то законом, 
односно правилником предвиђено као посебан услов 
за рад на одређеним пословима. Програм се реализује 
уз заснивање радног односа. 

За реализацију програма „Приправници“, Град 
Крушевац у 2021. години планира да издвоји 
1.000.000 динара. Уколико Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен 
реализацији овог програма биће увећан. 

  
IV ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 
Финансирање активне политике запошљавања 

града Крушевца у 2021. години обавиће се из сред-
става буџета Града Крушевца  за следеће програме: 

• Субвенција  за самозапошљавање  
• Субвенција за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих 
• Програм јавних радова 
• Програм стручне праксе 
• Програм стицања практичних знања 

• Програм приправници 
 
Уколико се буџетом Републике Србије одобре 

средства, укупан износ средстава намењен реализа-
цији наведених програма и мера, биће увећан. 

 
V НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ЛАПЗ 2021. 
 

Мере активне политике запошљавања по ЛАПЗ-у 
2021. године,Град Крушевац планира да спроводи у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање - 
филијала Крушевац. 

 
VI SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА НА 

ТРЖИШТУ РАДА 
 
Применом  SWOT анализе, све прикупљене 

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

 

 

Снаге (Strengths) Слабости ( Weаknesses) 

 

-  Израђена Стратегија локалног одрживог 

развоја града Крушевца (2011-2020.) 

 

- Развијене институције за пружање подршке 

бизнису 

 

- Град Крушевац - седиште Расинског округа 

 

 

 

 

 

- Неповољна старосна и квалификациона 

структура незапослених, непоседовање 

одговарајућих знања и вештина и радног 

искуства незапослених лица,велико учешће 

жена у укупној незапослености 

 

 

Шансе ( Opportunities) 

 

Опасности (Threats) 

 

- Изградња индустријских зона као генератора 

нових радних места 

 

- Образовање радне снаге према потребама 

привреде 

 

- Долазак инвеститора  

 

-Изградња аутопута Појате-Прељина 

 

- Одлив мозгова 
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VII - ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ  
        РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНИХ МЕРА 
ЗАПОШЉАВАЊА ЛАПЗ 2020. године 

 
Национална служба – филијала Крушевац и Град 

Крушевац су током 2020. године спроводили активну 
политику запошљавања на основу Локалног акционог 
плана запошљавања града Крушевца за 2020. годину и 
закључених Споразума о уређивању међусобних права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2020. годину бр. 404-584/II од 22.05.2020. 
године и бр.1308-101-3/2019 од 22.05.2020. године, 
Споразума о техничкој сарадњи за 2020. годину бр. 404-
585/II од 22.05.2020.године и бр.1308-101-9/2020 од 
22.05.2020.године (у даљем тексту: Споразум) и Анекса 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2020. годину бр. 404-1748/II од 02.10.2020. 
године и бр.1308-101-3/2020 од 01.10.2020. године.  

Споразумом о суфинансирању је било предвиђено 
издвајање укупно 33.333.333,49 динара за реализацију 
програма, од чега Град учествује са 51% или 
17.000.000,00 динара, а Национална служба са 49% или 
16.333.333,49динара. Споразумом о техничкој сарадњи 
предвиђена је реализација програма стручне праксе за 
коју је Град издвојио 4.000.000,00 динара, а Национална 
служба ће пружити техничку подршку. За финансирање 
Локалног акционог плана запошљавања града Крушевца 
за 2020. годину из буџета града је издвојено укупно 
21.000.000,00 динара. 

Споразумима је предвиђена реализација локалног 
плана запошљавања кроз пет  мера: 

1. програм јавних радова 
2. субвенција послодавцима за запошљавање лица 

из категорије теже запошљивих – нова радна места,  
3. субвенција за самозапошљавање,  
4. програм стицања практичних знања 
5. програм стручне праксе 
6. програм приправника. 
По закључењу Споразума, расписани су Јавни 

позиви. Програм „Јавни радови“ расписан је 
01.06.2020.године и трајао је 15 дана. Јавни позиви за 
програме стручне праксе, стицања практичних знања и 
запошљавање лица из категорије теже запошљивих 
расписани су 01.06.2020.године и трају док се средства 
не утроше или најкасније до 30.09.2020. године. Јавни 
позив за програм самозапошљавања трајао је од 
01.06.2020. године до 30.06.2020.године. 

Реализација програма ЛАПЗ 2020 још увек је у току. 
На дан 11.12.2020.године, стање је следеће: 

За програм јавних радова, укупно је било издвојено 
4.000.000,00 динара, где је учешће Града износило 100%,  
а Национална служба ће пружити техничку подршку. По 
јавном позиву, поднете су две пријаве за ангажовање 25 
лица (11 жена и 14 мушкараца), за чију реализацију је 
потребно 3.710.913,00 динара. Обзиром да су захтеви 
испуњавали услове јавног позива и да је износ био у 
складу са опредељеним средствима, захтеви су у 
целости одобрени. Јавни радови се спроводе на 
територији Града Крушевца у трајању од 4 месеца. 

Средства намењена за организовање спровођења 
јавних радова користе се за: 

• исплату  накнаде  за  обављен  посао  лицима  
ангажованим  на  јавним радовима по основу уговора о 
привременим и повременим пословима, у висини до 
22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног 
ангажовања на месечном нивоу; која се увећава за 
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално 
осигурање. Наведена накнада обухвата и трошкове 
доласка и одласка са рада; 

• накнаду трошкова спровођења јавних радова 
послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од: 

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
месец дана, 

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
два месеца, 

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
три и четири месеца; 

• накнаду  трошкова  обуке:  у  зависности  од  врсте  
и  сложености  послова  које обухвата јавни рад, у току 
првог месеца спровођења јавних радова може се 
организовати обука, по интерном програму послодавца 
или програму образовне установе,  односно  за  лица  
ангажована  код  послодавца  -  пружаоца  услуга 
социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку 
обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о 
стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног 
рада, односно образовној установи, исплаћују се 
средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по 
ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је 
издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада 
трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су 
у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; 
Град и Национална служба   процењују   оправданост   
потребе   за   обуком,   уколико   исто није регулисано 
законом. 

За програм самозапошљавање, издвојена су сред-
ства у износу од 15.686.274,51 динара. Град Крушевац је 
издвојио средства у износу од 8.000.000,00 динара 
(51%), а Национална служба 7.686.274,51 динара (49%).  

Обзиром, да ове године програм Приправника нема 
интересовања од стране послодаваца, донета је Одлука 
о преусмерењу неутрошених средстава намењених за 
овај програм на програм самозапошљавања, код кога 
постоји велики број захтева на чекању, што је 
регулисано Анексом Споразума о уређивању међу-
собних права и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања за 2020. годину бр. 404-
1748/II од 02.10.2020. године и бр.1308-101-3/2020 од 
01.10.2020. године, средства су увећана и сада износе 
18.627.450,98 динара, где средства Града износе од 
9.500.000,00 динара, а средства Национална служба 
износе 9.127.450,98 динара.  

По јавном позиву поднето је 161 захтев, 11 захтева 
није испунило услове јавног позива. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у 
једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 
270.000,00 динара за незапослене особе са инвали-
дитетом, ради оснивања радње, задруге или другог 
облика предузетништва, као и оснивања привредног 
друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. 
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У складу са расположивим средствима, донете су одлуке и закључени уговори према следећој 
спецификацији: 

 

Одлука 
Датум 
одлуке 

Број 
лица-

одлука 

Износ 
средстава-

одлука 

Број 
лица- 

уговори 

Износ 
средстава-

уговори 
Ж / М 

I 16.07.2020. 62 15.540.000,00 59 14.770.000,00 40ж/19м 

II 16.09.2020. 3 750.000,00 3 750.000,00 2ж/1м 

III 12.10.2020. 12 3.000.000,00 10 2.500.000,00 4ж/6м 

IV 03.12.2020. 2 500.000,00 ? ? ? 1ж/1м 

   укупно  18.020.000,00  

 

Напомена: Рок за закључење уговора из 4.Одлуке је 18.децембар.2020.године 

 
 
Све субвенције за програм самозапошљавања су 

исплаћене у укупном износу од 18.020.000,00 и то 
9.190.200,00 динара из градског буџета и 8.829.800,00 
динара из средстава Националне службе.  

Радње које су основане кроз овај програм 95% баве 
се производном делатношћу, производњом одеће, 
намештаја, торти и колача итд. 

 За програм доделе субвенција за запошљавање 
теже запошљивих лица – нова радна места, укупно је 
издвојено 5.882.352,94 динара, где је учешће Града 
износи 51 % или 3.000.000,00 динара, а учешће 
Националне службе 49%  тј. 2.882.352,94 динара.  

Висина субвенције је одређена степеном 
развијености јединице локалне самоуправе (у даљем 

тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу 
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 

• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 
динара за особе са инвалидитетом, радно способне 
кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском 
смештају, хранитељским породицама и старатељским 
породицама и жртве породичног насиља, у првој и 
другој групи ЈЛС  

 
По јавном позиву поднето је 48 захтева, 7 фирме су 

одустале од захтева.По захтевима који су испунили 
услове јавног позива, у складу са расположивим 
средствима, донете су одлуке и закључени уговори 
према следећој спецификацији: 

 

Одлука Датум Одлуке 

Бр. 

послодаваца- 

одлука 

Бр. 

лица- 

одлука 

Износ 

средстава - 

одлука 

Бр. 

Послодаваца - 

уговор 

Бр. 

лица- 

уговор 

Износ 

средстава- 

уговор 

Ж / М 

I 10.07.2020. 29 29 5.840.000,00 25 25 5.040.000,00 12ж/13м 

II 16.09.2020. 4 4 800.000,00 4 4 800.000,00 2ж/2м 

укупно     29 29 5.840.000,00 14ж/15м 

 
 
До сада су исплаћене субвенције по  закљученим 

уговорима из I и II Одлуке у укупном износу од 
5.840.000,00 од чега 2.978.400,00 из градског буџета и 
2.861.600,00 динара из средстава Националне службе.  

За програм стручне праксе, укупно је било 
издвојено 3.921.568,68 динара, где је учешће Града 
износи 51 % или 2.000.000,00 динара, а учешће 
Националне службе 49%  тј. 1.921.568,68 динара. По 
јавном позиву, поднето је 46 захтева послодаваца за 
запошљавање 54 лица.  

Tоком трајања програма стручне праксе Нацио-
нална служба за запошљавање и Град ангажованим 

лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза 
исплаћују средства у укупном месечном износу од: 

 
- 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем,  
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим 

трогодишњим образовањем,  
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворо-

годишњим високим образовањем; 
 
У складу са расположивим средствима, донете су 

одлуке и закључени уговори према следећој 
спецификацији: 
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Одлука 
Датум 
одлуке 

Бр. 
послодава
ца- одлука 

Бр.лица-
одлука 

Износ 
средстава-

одлука 

Бр. 
послодав

аца- 
одлука 

Бр.ли
ца-

уговор 

Износ 
средстава- 

уговор 
Ж / М 

I 16.07.2020. 16 16 3.658.500,00 12 12 2.953.500,00 7ж/5м 

II 16.09.2020. 4 4 924.000,00 2 2 636.000,00 1ж/1м 

III 17.11.2020. 1 1 318.000,00 ? ?   

укупно         

 
Напомена: Рок за закључење уговора из 3.Одлуке је 18.децембар.2020.године 
 
По овом програму у 2020.години исплаћена су средсва из Буџета Града у износу од 247.910,36динара. Исплата 

средстава послодавцима се врши на 6, 9 или 12 месеци и наставиће се у 2021. години, због чега ће бити планирана 

финансијска средства на име пренетих обавеза у 2021. години. 

За програм стицање практичник знања, укупно је било издвојено 3.921.568,68 динара, где је учешће Града 

износило 51% или 2.000.000,00 динара, а учешће Националне службе 49%  тј. 1.921.568,68 динара. По јавном позиву 

до сада, поднето је 15 захтева за 42 лица.  

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања и вештина за рад, 

Национална служба и Градрефундирају на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 28.000,00 динара (за пун 

фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци 

(у зависности од врсте радног односа). 

У складу са расположивим средствима, донете су одлуке и закључени уговори према следећој спецификацији: 
 

 
Укупно исплаћена средства у 2020. години за реализацију програма стицање практичних знања износе 

412.922,64 динара из градског буџета. Исплата средстава послодавцима се врши на 6, 9 или 12 месеци и 
наставиће се у 2021. години, због чега ће бити планирана финансијска средства на име пренетих обавеза у 2021. 
години. 

За програм Приправника, укупно је било издвојено 3.921.568,68 динара, где је учешће Града износило 51% 
или 2.000.000,00 динара, а учешће Националне службе 49%  тј. 1.921.568,68 динара. По Jавном позиву за 
програм Приправника са високим нивоом квалификација, а који je трајao од 01.06.-30.09.2020.год, поднето је 
3 захтева за укупно 4 лица.До данас је по закљученим уговорима укупно утрошено 935.000,00 динара, од чега 
је 51% или 476.850,00 динара из средатава Града. 
 

Oдлука 
Датум 

 одлуке 

Бр. 

посло- 

даваца-  

одлука 

Бр.лица-

одлука 

Износ 

средстава-

одлука 

Бр. 

посло-

даваца- 

одлука 

Бр.лица-

уговор 

Износ 

средстава- 

уговор 

Ж/М 

I 10.07.2020. 
3 

13 2.850.000,00 
2 

3 900.000,00 
2ж/1м 

II 11.08.2020. 5 5 1.500.000,00 2 2 600.000,00 0ж/2м 

III 16.09.2020. 4 4 1.200.000,00 4 4 1.200.000,00 2ж/2м 

IV 21.10.2020. 1 2 600.000,00 1 1 300.000,00 1ж/0м 

укупно     9 10 3.000.000,00 5ж/5м 

Одлука Датум одлуке 

Бр. 

посло-

даваца- 

одлука 

Бр.лица-

одлука 

Износ 

средстава-

одлука 

Бр. 

посло-

даваца- 

одлука 

Бр. 

лица-

уговор 

Износ 

средстава- 

уговор 

Ж/М 

I 10.07.2020. 1 1 660.000,00 1 1 660.000,00 1ж 

II 11.08.2020. 1 2 1.320.000,00 1 1 275.000,00 1ж 

укупно     2 2 935.000,00 2ж 
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  Обзиром, да за програм Приправника нема 

интересовања од стране послодаваца, а узимајући у 
обзир да се ближи и истек јавног позива, Национална 
служба предлаже преусмерење неутрошених 
средстава намењених за овај програм на програм 
самозапошљавања, код кога постоји велики број 
захтева на чекању. 

    Средства су у износу од 1.500.000,00 динара са 
програма приправници су пребачена на програм 
самозапошљавање. 

 
ЛАПЗ 2019 
 
Укупно исплаћена средства из градског буџета у 

2020.години на име пренетих обавеза ЛАПЗ-а из 
2019.године по програмима: 

-„Стручна пракса 2019“-  992.790,92 динара 
-„Стицање практичних знања 2019“- 850.470,19 

динара 
 
Укупно: 1.843.261,11 динара 
 
Локални акциони план објавити у "Службе-ном 

листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 101-2/20                 ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
485 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018) и члана 22. став 1. тачка 6. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број  
15/18), а полазећи од Стратегије за реформу јавне 
управе у Републици Србији коју је усвојила Влада 
Републике Србије и узимајући у обзир Стратегију за 
иновације и добро управљање на локалном нивоу коју 
је одобрио Комитет Министара Савета Европе и 
принципе доброг управљања који из ње произилазе,  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 25.12.2020. године, донела је 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Ј У  

 
О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА 
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ГРАДУ 

КРУШЕВЦУ 
 
I - УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА 

ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОСТВАРИВАЊУ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Град Крушевац ће успоставити и организовати 

функцију људских ресурса на начин који ће осигурати 
њен стратешки значај и утицај у планирању развоја 
града Крушевца и обезбедити одговорност свих 
руководећих структура у њеном ефикасном функци-
онисању. 

Добро организована функција управљања 
људским ресурсима у граду Крушевцу  представља 
један од кључних чиниоца система локалне 
самоуправе, који обезбеђује да се приликом 
управљања пословима локалне самоуправе и 
остваривања услуга према грађанима и привреди 
примењују поузданост, ефикасност и делотворност, 
отвореност и транспарентност, етичко понашање, 
компетентност и стручност, инова-тивност и 
отвореност, који представљају део правца реформе 
јавне управе у Републици Србији и део принципа 
доброг управљања које промовише Савет Европе. 

 
II - ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА  
      ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ  
       РЕСУРСИМА 
 
Град Крушевац развијаће функцију управљања 

људским ресурсима како би се обезбедили услови за 
ангажовање стручних кадрова, који посао обављају 
предано, савесно и професионално, који негују 
међусобну сарадњу и однос поверења и поштовања, 
имају потребу за сталним личним и професионалним 
развојем, поштују вредности организације и етичке 
стандарде и нуде ефикасне и делотоворне услуге свим 
грађанима, као и привреди. 

 
III - СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА  
       ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ  
       РЕСУРСИМА 
 
Град Крушевац ће континуирано развијати 

људске ресурсе у раду органа и служби, јавних 
предузећа, установа и других организација чији је 
оснивач и обезбедиће пуно спровођење свих функција 
управљања људским ресурсима у складу са правним 
оквиром који уређује ову област. 

Град Крушевац ће континуирано развијати, 
проширивати и унапређивати организацију, улогу, 
значај и капацитете за спровођење функције 
управљања људским ресурсима у органима и 
службама, јавним предузећима, установама и другим 
организацијама чији је оснивач, како би град 
Крушевац био препознатљив по: 

1)  Стратешком, креативном и иновативном 
приступу у управљању људским ресурсима;  

2)  Руковођењу и подстицању организационе 
културе која вреднује тимски дух, стручност и 
професионалност, креативност и иновативност, инте-
гритет, спремност на континуирано учење, знање и 
искуство својих запослених; 

3)  Разумевању да су запослени у органима и 
службама града Крушевца и јавним предузећима, 
установама и другим организацијама чији је оснивач, 
њен најважнији ресурс; 

4)  Доброј пракси у планирању људских ресурса;  
5)  Транспарентном попуњавању радних места, које 

ће омогућити ангажовање стручног и професионалног 
особља, на основу вредности и компетентности;  

6)  Стварању адекватних могућности за стручно 
усавршавање и образовање свим запосленим под 
једнаким условима, а сходно утврђеним потребама; 
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7)  Непристрасном вредновању учинка запосле-
них према јасно дефинисаним и транспарентним 
мерилима заснованим на закону, на коме ће се 
заснивати изгледи за напредовање у каријери; 

 
8)  Пружању квалитетних услуга запосленима, у 

смислу личног и правног саветовања, заштите на 
раду, успешног управљања променама и неопходне 
административне подршке; 

 
9)  Мотивисању и охрабривању запослених да 

исказују своје капацитете и искористе своје потен-
цијале на најбољи могући начин, да показују своје 
вештине,  деле и размењују знања са својим колегама 
и да буду посвећени свом каријерном развоју; 

 
10) Доношењу аката, процедура и правила рада 

која подржавају и подстичу индивидуалну и 
организациону ефикасност и ефективност. 

 
IV -  ПРИМЕНА МЕРА ЗА РАЗВОЈ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА  
 
Град Крушевац настојаће да обезбеди примену 

следећих мера:  
 
1)  Инкорпорираност циљева управљања људским 

ресурсима у стратешко планирање; 
2)  Квалитетну анализу кадрова и анализу потре-

ба њиховог развоја ради извршења стратешких 
циљева; 

3)  Привлачење квалитетних кадрова и попуња-
вање радних места стручним кадровима, уз пошто-
вање принципа једнаких могућности за све; 

4)  Унапређење ефективности рада појединаца и 
радних тимова и континуирано мотивисање запо-
слених за обављање њихових функција и одговорност 
и за стручни и лични развој; 

5) Подршку запосленима у остваривању радних 
циљева и задатака и остваривању бољих резултата и 
учинка; 

6)  Обезбеђивање континуираног стручног уса-
вршавања запослених и осигурање одговарајућих 
начина за њихов лични и професионални развој; 

7)  Развијање креативности и иновативности 
запослених; 

8)  Промовисање и примену транспарентног 
поступка вредновања учинка запослених, који је 
заснован на јасно утврђеним мерилима; 

9)  Развој повољних услова за рад и сигурног 
радног окружења; 

10) Пружање неопходне саветодавне подршке 
запосленима и помоћ у решавању проблема и изазова; 

11) Промовисање и утврђивање организационе 
културе и примену принципа родне равноправности, 
сразмерне заступљености припадника националних 
мањина и спречавање било ког вида дискриминације 
запослених; 

12) Поштовање организационих вредности, 
етичких стандарда и кодекса понашања службеника. 

 

V - ОБЈАВЉИВАЊЕ 
                           
Декларацију о улози функције управљања људским 

ресурсима у граду Крушевцу објавити у „Службеном 
листу града Крушевца'', као и на веб презентацији града 
Крушевца. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 011-26/20               ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
 

 
 
486 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - 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 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист град Кру-
шевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„МУДРАКОВАЦ 2“ У КРУШЕВЦУ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације: 
• Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – 
др. закон и 9/20); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр. 32/19); 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
МУДРАКОВАЦ 2,  од 25.12.2018. године. („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 15/18);  

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја за План детаљне регулације 
МУДРАКОВАЦ 2; IV Бр.350-696/2018. од 21.12.2020. 
године 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

• План генералне регулације "ЈУГ" ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 12/17). 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана  
 
ПДР-а обухвата део урбанистичке потцелине 4.4.4. 

и 4.4.5., односно део урбанистичке целине 4.4. у оквиру 
Плана генералне регулације "ЈУГ".  
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План генералне регулације "ЈУГ" ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 12/17) 

 
Део урбанистичке целине 4.4. површине захвата 

простор између улице Жртава фашизма, са јужне стране, 
простора „Старог аеродрома“ са запада и севера и 
Аеродромске улице са источне стране.  

Урбанистичка подцелина 4.4.5. површине око 17,18 
ха, обухвата простор између дела урбанистичке 
подцелине 4.4.4, улице Жртава фашизма улице Шаначке 
и улице Аеродромске.  

 
Рубна зона ЈУГ 
 
Обухвата источни део обухвата ПГР. Ову зону 

карактерише намена: становање мањих и средњих 
густина са комерцијалним делатностима и местимичним 
садржајима занатско услужних делатности. 

Третирани простор, дела урбанистичке подцелине 
4.4.4. на источном делу обухвата ПГР планира се за 
следеће намене: 

• Преовлађујућа намена: привредне делатности ПД-02, 
• Допунска намена: комерцијалне делатности КД-02, 
 
Урбанистичка подцелина 4.4.5. планира се за:  
• Преовлађујућа намена: породично становање                 

ПС-01, 
• Допунска намена: комерцијалне делатности              

КД-02, 
• Пратећа намена: привредне делатности ПД-03. 
 
„Планом генералне регулације одређене су зоне за 

које је обавезна израда Планова детаљне регулације“, са 
дефинисаним општим смерницама за израду плана. 

 
Услови за уређење зеленила, Зеленило јавног коришћења 
 
• За увођење новог јавног зеленила  неопходна је 

израда пројекта пејзажног уређења и елабората о 
фитосанитарном статусу постојећег зеленила.  

 
Урбанистичка потцелина 4.4.4. 
 
Преовлађујућа намена: привредне делатности (ПД-02)  
Подразумева привредне делатности у функцији 

претежне намене у оквиру привредно – радних зона, као 
и привредне делатности у функцији допунске или 
пратеће намене ван привредно – радних зона, које се 
организују на нивоу блока или дела блока и чине 
јединствен комплекс или више појединачних групи-
саних локација. 

 
Урбанистички параметри: 
 

 
тип 

макс. 
спратност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. ширина 
парцеле (м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

макс. 

могу се задржати постојећи стамбени објекти. 

Привредне делатности планиране у оквиру ове 
целине морају бити високе или посебно чисте 
технологије, које не би угрозиле будуће амбијенталне 
вредности подручја. 

Грађевинску парцелу формирати према нормати-
вима за одређену врсту објеката и фактичком стању. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више објеката прихватљивих намена. 

У оквиру парцеле површине под зеленилом и 
слободне површине се даље партерно уређују: обнова 
зеленила, поплочавање, уређење спортских терена у 
оквиру дворишта, уређења простора за паркирање и др.  

 
Допунска намена: комерцијалне делатности  

КД-02 
 
Комерцијалне делатности подразумевају обављање 

свих врста непроизводних делатности, чији су садржаји 
еколошки и функционално примерени зони становања 
или зони спорта и рекреације и који се по карактеру и 
капацитету могу организовати у оквиру планираних 
објеката и услова простора. Пословни садржаји не смеју 
угрожавати становање и спортске садржаје, посебно у 
погледу заштите животне средине, нивоа буке и 
аерозагађења. 

 
Урбанистички параметри: 
 
Тип КД - 02 
 
Подразумева комерцијалне делатности из области: 

трговине, угоститељства, туризма, занатства, услуга, 
пословања и финансија, бирое, агенције и сл. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну 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. 

 
Пратећа намена: породично становање ПС-01до 

ПС-02 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти са 

највише три стамбене јединице. 
У оквиру породичног 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. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у приземним етажама стамбеног објекта 
или у оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је                      
60% : 40%. 
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Тип спратност   
макс. 

ИЗ (%) 

слободностојећи 

мин. П 

парц. 

(м2) 

300 

ширин 

мин. 

 

фронта 

парц. (м) 

12 

ПС-02 до 

П+2+Пк  
 200 непрекинути низ 

2 х 10 2 х2 50 двојни 

10 250 
50 

прекинути низ 

Урбанистички параметри ПС-02 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Урбанистичка потцелина 4.4.5. 
 
Преовлађујућа намена: породично становање  (ПС-01) 
 
Породично становање Тип ПС-01  
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти са највише три стамбене јединице. 
У оквиру породичног 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. 

Садржаји компатибилних намена, могу се организовати у приземним етажама стамбеног објекта или у 
оквиру самосталног објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
 

Урбанистички параметри Породичног становања: 

 

Тип 

 

Спратност 

 

Тип објекта 

 
Макс. 

ИЗ (%) 

 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

 

ПС-01 

 

До П+1+Пк 

Слободностојећи  

50 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

Непрекинути низ 200 6 

 
 
Допунска намена: комерцијалне делатности  
КД-02 
 
Пратећа намена: привредне делатности ПД-03 
 
Тип ПД-03 
 
Подразумева привредне делатности у функцији, 

допунске и/или пратеће намене у урбанистичким 
целинама у којима је претежна намена становање 
(мање производне јединице, мања занатска произво-
дња и сл.). 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену 
урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Граница комплекса обухваћеног ПДР-е 

"Мудраковац 2" (у даљем тексту: граница) почиње од 
тромеђе к.п.бр. 439 (КО Мудраковац – улица Жртава 

фашизма), 2638/4 и 2638/2 (обе КО Крушевац) и иде 
према северу обухватајући к.п.бр. 441/11, 441/8, затим 
скреће према западу обухватајући к.п.бр.: 441/8, 
441/2, 441/1, где наставља према северу западном 
границом к.п.бр. 441/1, где се ломи према истоку 
обухватајући к.п.бр.: 441/1, 441/6, 441/7, 441/3 до 
тромеђе к.п.бр.: 440/13, 442/6 и 6068. Од те тромеђе 
граница иде према северу обухватајући к.п.бр.: 442/6, 
442/5, 443/1, 443/2, 443/3, 445/3, одакле скреће према 
истоку обухватајући к.п.бр.: 445/3, 445/33, 445/32, 
445/31, 445/30, 446/9, 446/8, 446/10, 446/6, 446/5, 
445/11, 445/34, 445/7, 445/38, 445/39, 445/8, 447/4, где 
скреће и иде западном границом к.п.бр. 1308/2 ( улица 
Аеродромска), затим се ломи и иде северном 
границом к.п.бр. 439 (улица Жртава фашизма) до 
места одакле је и почела. 

 
Списак парцела у обухвату плана 

ПДР„Мудраковац 2“ 
 
Целе катастарске парцеле: 445/33, 445/31, 446/10, 

445/32, 445/30, 446/8, 445/35, 446/9, 445/11, 446/6, 
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446/7, 446/5, 445/34, 446/2, 445/8, 447/4, 445/7, 445/39, 
445/10, 445/3, 445/2, 445/38, 447/6, 445/1, 446/3, 447/7, 
445/6, 447/1, 445/12, 448/1, 445/18, 445/15, 445/16, 
448/7, 445/17, 445/13, 445/36, 445/21, 445/5, 448/2, 
445/4, 445/22, 443/3, 449, 445/19, 448/8, 445/14, 445/26, 
445/20, 450/5, 445/23, 445/27, 443/5, 443/4, 450/6, 
445/24, 450/9, 443/2, 450/10, 445/29, 450/4, 450/7, 
454/5, 445/37, 450/8, 445/28, 454/7, 450/11, 454/9, 
450/1, 454/8, 454/4, 450/2, 450/12, 454/18, 454/6, 443/1, 
454/10, 454/23, 454/22, 454/3, 454/11, 454/24, 454/12, 
450/3, 454/25, 454/26, 454/13, 442/5, 454/27, 441/6, 
442/4, 454/2, 454/14, 454/15, 455/7, 442/6, 454/19, 
441/1, 442/3, 441/7, 454/21, 455/9, 442/2, 442/7, 454/16, 
455/8, 1308/2, 440/13, 454/17, 453/2, 442/8, 454/20, 451, 
455/10, 440/17, 455/11, 454/1, 442/1, 455/6, 441/2, 
455/5, 453/1, 440/15, 441/9, 455/12, 455/4, 441/8, 440/9, 
455/18, 455/3, 441/3, 452, 455/2, 455/17, 461/11, 461/14, 
455/13, 455/14, 455/16, 441/13, 455/22, 455/15, 440/16, 
440/2, 461/17, 440/8, 461/13, 455/1, 455/19, 457, 455/21, 
456, 461/15, 455/23, 440/7, 461/4, 461/10, 461/8, 461/9, 
440/14, 461/16, 461/1, 440/11, 460/5, 460/7, 461/3, 
460/3, 461/7, 461/6, 460/1, 440/1, 441/12, 461/2, 460/6, 
460/2, 440/3, 461/5, 458, 462/11, 440/6, 462/3, 463/18, 
441/10, 441/11, 460/10, 459/1, 460/4, 460/11, 441/5, 
460/8, 462/10, 460/9, 462/2, 462/4, 463/8, 462/9, 459/2, 
440/5, 466/2, 463/19, 464/5, 464/4, 464/1, 463/21, 441/4, 
466/1, 462/5, 466/4, 463/9, 463/1, 463/5, 466/3, 466/5, 
462/8, 463/20, 464/3, 463/16, 440/4, 464/2, 463/2, 463/4, 
465/2, 463/3, 462/7, 463/12, 465/3, 463/13, 467/1, 
463/11, 465/1, 462/1, 465/4, 465/5, 468/5, 463/6, 462/6, 
467/2, 463/7, 468/7, 463/14, 468/8, 468/1, 470/1, 463/10, 
468/4, 463/17, 468/6, 463/22, 463/24, 470/2, 468/3, 
469/8, 470/3, 468/2, 463/15, 463/23, 470/5, 469/12, 
470/4, 469/11, 469/13, 469/9, 469/6, 469/2, 469/1, 
469/10, 469/3, 469/7, 469/4 и 469/5. 

 
Делови катастарских парцела: 439. 
 
Напомена: У случају неслагања бројева ката-

старских парцела из текстуалног и графичког дела,  
важе бројеви катастарских парцела из графичког 
прилога: Катастарско - топографски план.     

Све наведене парцеле у обухвату границе плана, 
припадају КО Мудраковац.        

Површина обухвата плана је површине око 18.12 ха. 
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
Подручје у обухвату Плана захвата део јужног 

обода градског језгра, има полигонални карактер и 
развијено је у правцу север-југ.  

 
1.4.1. Природне карактеристике подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Основна обележја рељефа и природних 

карактеристикаодређена су положајем у долини 
Расине, на вишој тераси, која представља део 
алувијалне равни Западне Мораве и Расине. 

Геолошке карактеристике условљавају речне 
терасе, које се састоје од речних наноса, у неогеним 

седиментима, изграђене углавном од шљункова и 
пескова, суглина и глина повремено (алувијум). 

Терен је релативно раван, благо нагнут према 
северу, са апсолутном надморском висином од 
166,70м до 168,50м. 

 
Опште климатске карактеристике 
 
Клима Крушевца је умерено континенталног 

типа, изражена су сва годишња доба, просечна 
годишња температура ваздуха је око 110С, годишње 
количине падавина су релативно мале (647,5мм), а 
падавине у облику снега јављају се од октобра до 
априла. Највећу релативну честину у току године 
имају тишине, а најчешће је заступљен јужни ветар. 

Општа процена погодноси терена и природних 
карактеристика је да подручје плана, спада у 
категорију повољних и условно повољних терена.   

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда 

Републичког сеизмолошког завода, подручје 
Крушевца у целини припада зони 8° МЦС, што 
означава условну повољност са аспекта сеизмичности 
(алувијални терени, због свог састава и нивоа 
подземних вода). У односу на максимални очекивани 
интензитет земљотреса, заштита подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 

плана. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
План обухвата део насеља Мудраковац, са 

претежном наменом породично становање. Насеље 
Мудраковац, у ранијем периоду приградско насеље, 
постепено се трансформише у градско стамбено 
насеље.  

Већину површине заузимају приватне парцеле са 
породичним стамбеним објектима. Исти су подизани 
на парцелама по наслеђеној урбаној матрици, 
стихијски и без одобрења надлежног органа.  У 
средишњем делу северне половине обухвата налазе се 
значајни неизграђени земљишни комлекси повољни 
за реализацију планских решења. 

Даљи развој подручја усмерен је на очување 
постојећих урбанистичких вредности и стварање 
нових у складу са захтевима и правилима струке уз 
тежњу за осмишљеним ангажовањем слободних 
површина и решавање комуналних проблема, као и 
унапређења постојећих и формирања нових зелених 
површина.   

 
Приказ површина постојећих намена у оквиру 

грађевинског земљишта 
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Намена површина 
Површина 

(м2) 
Заступљеност 

намене (%) 
Породично 

становање  
109233 60,3 

Саобраћајне 

површине и 

приступни путеви 

8764 4,8 

Неизграђене 

слободне површине 
63179 34,9 

Укупно 181.176  

 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне 

површине 
 
постојеће стање 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Улице Жртава фашизма (са јужне 
стране), делом Улице Аеродромске (са источне 
стране) и делом Улице Шаначке (са северне стране). 
и оне су са савременим коловозним застором. 

Унутар простора Плана Улица Цветна и део 
Улице Криворечке је са савременим коловозним 
застором, док све остале саобраћајнице немају 
савремени коловозни застор. 

 
Паркирање на подручја Плана се врши на 

парцелама корисника. 
 
1.4.4.2. Хидротехничке инсталације 
 
Водоводна мрежа 
 
У простору обухваћеним овим планом у 

формираним саобраћајницама постоји изграђена 
улична водоводна мрежа, али због недостатка 
пројектне документације и геодетских снимака 
немогуће је индентификовати њен тачан положај у 
профилу улице и њене димензије. 

Распоред водова по ободним улицама предметног 
плана је следећи: 
- ул. Жртава фашизма водоводна мрежа ЛГфи 200мм 
- ул. Аеродромска водоводна мрежа ТПЕ фи 110мм 
- ул. Шаначка водоводна мрежа ТПЕ фи110мм 

 
Мрежа канализације 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.  

У простору обухваћеним овим планом у 
формираним саобраћајницама постоји изграђена 
канализација отпадних вода, али због недостатка 
пројектне документације и геодетских снимака 
немогуће је индентификовати њен тачан положај у 
профилу улице, њене димензије и коте дна канала. 

Улична канализација задовољавајућег капаци-
тета изведена је у свим улицама који припадају 
предметном регулационом плану. 

На постојећу канализацију је могуће прикључити 
интерну канализацију која ће се градити у новим 
саобраћајницама у оквиру простора обухваћеним 
планом.  

 
Мрежа атмосферске канализације и 

водопривредна инфраструктура 
 
Сливна површина на подручју плана гравитира 

сливу  реке  Расине. У ободним улицама предметног 
плана изграђена је атмосферска канализација. 

Главни колектор атмосферске канализације за 
сливну површину предметног плана је у улици 
Аеродромској, са уливом у низводном делу у 
атмосферски колектор улице Кнеза Милоша са 
одводом у реку Расину. 

У Шаначкој улици изграђена је атмосферска 
канализација Ø400мм са уливом у поменути колектор 
атмосферске канализације у улици Аеродромској. 

У улици Жртава фашизма изграђена је 
атмосферска канализација Ø600мм са уливом у два 
упојна бунара. 

Гравитационо одвођење атмосферских вода из 
постојећих саобраћајница  није могуће, јер су улице 
углавном с контра падом.  

 
1.4.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће 

TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Мудраковац 1” и TS 
10/0,4kV “Мудраковац 5” као и кабловски водови 
10kV чији је списак дат у Претходним условима “ЕПС 
Дистрибуцује“ доо Београд, огранак Електроди-
стрибуција Крушевац, бр. 8X000-D09.11-130332/2 од 
29.05.2020.год., који су саставни део овог плана  

Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена 
је кабловским и ваздушним водовима 1kV.  

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1 kV 
и ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
1.4.4.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана, телекомуни-

кационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационог центра RDLU Шумице и 
пристуног уређаја IP MSAN Мудраковац. 

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
1.4.4.5. Енергофлуиди 
 
Снабдевање природним гасом 
 
На подручју обухваћеном Планом детаљне 

регулације ПДР- „Mудраковац-2“, постоје гасне 
инсталације природног гаса Јавног предузећа 
„СРБИЈАГАС“ из Новог Сада  и то: 
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ниског притиска (полиетиленска цев Ø90x8,2mm) 
у улицама Аердромска и Жртава фашизма; 

ниског притиска (полиетиленска цев Ø40x37 mm) 
у свим постојећим саобраћајицама и приступним 
путевима насеља. 

 
1.4.4.6. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у оквиру Плана, углавном, 

чини зеленило породичног становања и самоникло 
зеленило. У окућницама је заступљено углавном 
партерно зеленило, декоративног и утилитарног 
карактера. Преовлађују цветњаци и баштенско биље. 
Високо дрвеће је заступљено у мањој мери и углавном 
као воћна стабла. 

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
Концепција уређења простора 
 
Концепцију уређења простора обухваћеног Планом 

су одредили и усмерили сви предходно постављени 
циљеви уређења дати у плану вишег реда, који 
представљају плански основ за израду овог Плана.  

Простор обухваћен границом Плана детаљне 
регулације МУДРАКОВАЦ 2 је једна од значајнијих 
и ангажованијих /у погледу броја корисника и 
фреквенције/ целина у граду. Са значајном 
површином, коју заузимају стамбени и пратећи 
садржаји у контакту са привредним комплексом 
„стари аеродром“, чини овај део насеља једном од 
значајнијих амбијенталних целина.  

 
2.1. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена, са билансом површина 

 
Подела подручја плана је проистекла из планова 

вишег реда, а у оквиру преузетих урбанистичких 
потцелина опредељене су грађевинске зоне, према 
изграђености простора и његовим функционалним 
разликама које карактеришу различите намене 
површина. 

На основу анализе постојећег стања, утврђеног 
концепта уређења и значајних карактеристика 
просторних целина, обухват плана подељен је на 
урбанистичке потцелине и блокове, у складу са 
планираном организацијом и наменом површина. 

 
2.1.1. Урбанистичке потцелине 4.4.4. и 4.4.5. 
 
Урбанистичка целина 4.4. потцелина 4.4.4.-део 

и урбанистичка потцелина 4.4.5. /тачка 2.2.1.1./ 
 
Потцелина 4.4.4.-део У овој целини планира се 

као претежна намена: 
• Преовлађујућа намена: привредне делатн-

ости, ПД-02, 
•    Допунска намена: комерцијалне делатности КД-

02, 
• Пратећа намена породично становање ПС-01- 

ПС-02 

Потцелина 4.4.5. У овој целини планира се као 
претежна намена: 

• Преовлађујућа намена: породично становање           
ПС-01 

• Допунска намена: комерцијалне делатности  
КД-2 

• Пратећа намена: привредне делатности, ПД-03. 
 
Приказ површина претежне намене простора - 

урбанистичка подцелина 4.4.4.део и подцелина 4.4.5. 
 

Претежна намена 

простора 

Површи

на (ха) 

Заступљ

е-ност 

(%) 

   

Породично становање 

ПС-01 са КД-02 
16.16 89,18 

   

Привредне делатности 0,66 3,64 

   

Саобраћајнице 1.30 7,18 

Укупно 18.12 100,00 

 
2.2. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу површина и објеката јавне намене  
са пописом парцела  

 
У оквиру Плана, опредељене површине за јавне 

намене су: све саобраћајне површине са пешачким 
комуникацијама (тротоари), јавне површине за парки-
рање, тргови и јавне зелене површине. 

Уређење површина јавне намене, као важног 
сегмента плана детаљне регулације у овом плану се 
односи на формирање грађевинских парцела за јавне 
површине и објекте јавне намене. 

 
ПОПИС ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 

САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ ЗА 
 ПДР „МУДРАКОВАЦ 2“ 

  
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 1 (саобраћајница) 

се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 445/1, 
445/3, 446/2, 445/6, 448/1 и 447/7 и целе к.п. бр. 447/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 2 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
445/1, 446/2, 448/7, 448/2 и 449.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 3 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
449, 450/2, 450/10, 450/5, 450/6, 445/27, 445/26, 445/5, 
445/22, 445/21, 445/18, 445/17, 445/16, 445/15, 445/13, 
445/14, 445/4, 445/19, 445/20, 445/23, 445/24, 445/37, 
445/28, 445/29, 450/7, 445/12, 443/3, 445/3, 446/3, 445/2 
и 446/2.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 4 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
454/2, 454/26, 454/25, 454/24, 454/18, 454/9, 454/8, 
454/7, 454/6, 454/5, 454/4, 454/3, 454/11, 454/12, 
454/13, 454/14, 454/15, 454/20, 454/21, 454/1, 443/1, 
443/2 и 453/1 и целих к.п.бр.: 454/10 и 454/27.  
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ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 5 (трафостани-
ца) се састоји од дела катастарске  парцеле бр. 454/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 6 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
455/16, 455/12, 455/13, 455/14, 455/15, 455/17, 455/19, 
455/21, 457, 458, и 461/15. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 7 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
455/16, 455/12, 455/11, 454/15, 454/14, 454/17, 454/16, 
454/12, 461/14 и 461/15. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 8 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
466/2, 460/9, 460/10, 460/4, 460/11, 460/6, 460/7, 461/1, 
461/2, 466/3, 464/5, 464/4, 464/1, 463/15, 464/5 и целих 
463/1 и 463/10. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 9 (пешачка стаза) 
се састоји од дела катастарске  парцеле бр. 468/4.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 10 (пешачка 
стаза) се састоји од целе катастарске  парцеле бр. 469/7.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 11 (саобра-
ћајница) се састоји од целих к.п.бр.: 465/4, 465/1, 
465/2, 464/2, 464/3, 467/1 и 468/8 и целе 465/5. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 12 (пешачка 
стаза) се састоји од дела катастарске  парцеле бр. 
463/22 и целе к.п.бр. 463/7.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 13 (пешачка 
стаза) се састоји од дела катастарске  парцеле бр. 
463/2 и целе к.п.бр. 463/21.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 14 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
462/1, 462/6, 462/7, 462/8, 462/5, 462/9, 462/4 и 462/10. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 15 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
440/3, 440/4, 440/15, 440/1, 442/4, 442/3, 442/2, 442/1 и 
целих к.п. бр. 440/11, 440/16, 442/6, 442/7 и 442/8. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 16 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
443/1, 443/2, 443/3, 442/3 и 442/2 .  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 17 (пешачка 
стаза) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
440/4, 440/5, 440/6 и 441/3.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 18 (саобраћајни-
ца) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 
441/10, 441/11, 441/9, 441/13, 441/7, 441/6, 441/1, 441/2 
и 441/8 и целе к.п.бр. 441/12.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 19 (пешачка 
стаза) се састоји целе катастарске парцеле бр. 455/22. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 20 (пешачка 
стаза) се састоји од дела катастарске  парцеле бр. 455/16.  

Све парцеле у обухвату ПДР „МУДРАКОВАЦ 2“ 
припадају КО Мудраковац. 

 
2.3. Урбанистички услови за уређење и изградњу 

мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре 
 
2.3.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
 
Елементи решења из Плана генералне регулације 

„Југ“ 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Улице Жртава фашизма (са јужне 

стране), делом Улице Аеродромске (са источне 
стране) и делом Улице Шаначке (са северне стране). 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

У функционалном смислу све улице служе као 
приступне саобраћајнице и за одвијање унутар блоко-
вског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 3. 

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
Улицама које су предмет Плана детаљне 

регулације не одвија се транзитни саобраћај. 
Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 

могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

Техничке карактеристике саобраћајница 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђене су следеће измене: 
Улица Зетска за једносмеран саобраћај са једном 

саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, 
са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

Улица Цветна за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, 
са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

Улица Криворечка за једносмеран саобраћај са 
једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 
метара, са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара; 

Саобраћајница О8 – О6 са продужетком до О3 за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

Саобраћајница (Улица Жртава фашизма – О8) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

Улица Симе Матавуља са продужетком до О4 за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара. 

Улица Староградска са продужетком до О4 за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара. 

Нова саобраћајница предвиђена Планом је 
планирана са следећим елементима: 

Планирана саобраћајница (Улица Жртава 
фашизма – О5) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00 метара, са 
обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

Планирана саобраћајница (О6 – О7) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
5.00 метара, са обостраним ивичњацима ширине 0.25 
метара; 

Планирана саобраћајница (О1 – О2) за 
једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара; 

Планирана саобраћајница (О2 – О3 – О4) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.00 метара, са обостраним ивичњацима 
ширине 0.25 метара; 
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Планирана саобраћајница (Улица Цветна – Улица 
Зетска) за једносмеран саобраћај са једном 
саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара, 
са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара; 

Планирана саобраћајница (Улица Аеродромска – 
О9) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара 

Планирана саобраћајница (Улица Аеродромска – 
О10) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном 
траком, ширине коловоза 3.50 метара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара 

Планирана саобраћајница (Улица Жртава 
фашизма – О10) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00 метара, са 
обостраним ивичњацима 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, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

Посебне обавезе коридора и улица према јавном 
саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

Кретање возила јавног градског превоза не одвија 
се предметним улицама. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.) 

Посебне обавезе према кретању особа са 
посебним потребама 

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. 

 
2.3.1.2. ПАРКИРАЊЕ 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно 
намени и врсти делатности која се обавља према 
важећем ГУП-у, Правилницима и нормативима. 

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: пошту – једно ПМ на 150м2 
корисног простора, трговину на мало – једно  ПМ на 
100м2 кори¬сног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица, 
хотелијерску установу – једно ПМ на користан 
простор за десет кревета. 

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

За паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике уређује се на грађевинској 
парцели, а у складу са наменом објекта: здравствене, 
образовне и административне установе – једно ПМ на 
70м2 корисног простора, позориште или биоскоп – 
једно ПМ на користан простор за тридесет гледалаца. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса 
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

 
2.3.1.3. НИВЕЛАЦИЈА 
 
ПДР МУДРАКОВАЦ 2– НИВЕЛАЦИЈА 
 
НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је улицама  Жртве фашизма и ул.Шаначке 
које су са  савременим коловозним застором и чија се 
нивелација задржава  по постојећем тј фактичком 
стању. На планираним саобраћајницама  које треба да 
се изграде дате су коте нивелације и подужни падови  
у свим карактеристичним тачкама по свим важећим 
техничким прописима и нормативима. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу читав посматрани 

комплекс генерално је раван или  благо пада ка 
северу. 

Постојећи терен је раван са минималним 
подужним падовима (где је терен условљавао мин. 
подужни нагиб). Посматрано на нивоу читавог 
предметног блока тај подужни нагиб  се креће од 
0,20% до 1,5 %, на планираним саобраћајницама 
.Подужни падови су усвојени на основу сагледавања 
постојећег стања њиховог уклапања са  околним 
изграђеним тереном (улазима, парцелама) на 
планираним саобраћајницама. 

Због наведене нивелације терена као начин 
дренирања и одводњавања простора предлаже се 
искључиво систем атмосферске инфраструктуре као 
једини који може сигурно да реши проблем 
ододњавања где није могуће површинско одвођење 
воде са коловоза. 

У нивелационом смислу све постојеће саобра-
ћајнице у оквиру предметног комплекса са 
савременим коловозним застором задржавају своје 
нивелете коловоза и тротоара. Уколико се предвиђа 
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проширење или девијација неке од улица са 
савременим коловозним застором њена кота нивелете 
остаје иста обзиром да су на исту већ наслоњени и 
прилагођени контактни улази и објекти. Услови 
одвођења вода гравитационим путем су повољни. 

 
2.3.2. Хидротехничке инсталације 
 
планирано стање 
 
2.3.2.1. Водоводна мрежа 
 
• Неопходно је извршити реконструкцију 

водоводне 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 реконструкцијом 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 
интервенције 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 
мрежа 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 
објеката 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 80м). 

 
2.3.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
• Постојећи објекти су прикључени на уличну 

канализациону мрежу. У новопланираним саобра-
ћајницама предвиђена је изградња канализације 
отпадних вода са уливом у постојеће колекторе.  

• 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. 
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• 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"(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 зага-
ђења); 

• 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 грави-
тационим 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 фи200мм; 

 
2.3.2.3. Мрежа атмосферске канализације и 

водопривредна инфраструктура 
 
• 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.  

• Гравитационо одвођење атмосферских вода 
из постојећих и новопланираних саобраћајница које 
су нивелисане с конра падом није могуће. Потребно је 
урадити атмосферску канализацију у свим профилима 
саобраћајница на подручју плана где није могуће 
површинско одвођење атмосферских вода са 
коловоза, како је дато и графичком прилогу. 

• Димензионисање колектора и нопланираних 
грана атмосферске канализације одредити хидра-
уличким прорачуном (према максималном трого-
дишњем пљуску који се јавља на подручју Крушевца 
у трајању од 20мин, припадајуће сливне површине и 
коефицијенту отицаја). 

• Изабране димензије цеви не треба да 
прекорачују минималне и максималне падове за 
усвојене пречнике. 

• Минимална димензија уличних примарних и 
секундарних колектора износи фи300мм, а бочних 
сливничких веза фи200мм. 

• Планирати изградњу каналске мреже од 
пластичних 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. 

• Потребно је урадити атмосферску канали-
зацију у профилима саобраћајница унутар подручја 
обухваћено Планом како је приказано у графичком 
прилогу и прикључити на постојеће  колекторе 
атмосферске канализације. 

• Атмосферске воде које се јављају од сливања 
из олучних вертикала и остале сливне површине је 
могуће мрежом затворених канала одвести до 
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постојеће уличне атмосферске канализације. Није 
дозвољено мешање атмосферских и отпадних вода.  

• Димензионисање  непланираних грана 
атмосферске канализације одредити хидрауличким 
прорачуном (према максималном трогодишњем 
пљуску који се јавља на подручју Крушевца у трајању 
од 20мин, припадајуће сливне површине и 
коефицијенту отицаја). 

• Евентуално реконструкција трасе регулисаног 
Кожетинског потока предмет је парцијалног 
сагледавања и ближег дефинисања сваке локације. 

• Изабране димензије цеви не треба да преко-
рачују минималне и максималне падове за усвојене 
пречнике. 

• 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 фи200 мм; 

• шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (фи1000 мм) и конусних (фи600 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. 

 
2.3.3. 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 

планиране стамбене јединице рачунамо према 
обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0 + 2,86 x n 88,0 x 1,015 1990m  

где је (n) број планираних стамбених јединица, 
(m) година за коју рачунамо потребну снагу 

На основу претпостављених површина новопла-
нираних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага: 

 
Pj=943kW 
 
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 1 (једну) нову ТС 10/0,4кV снаге до 
1х1000kVA типа MBTS-CS. Локација новопланиране 
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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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. 
 
2.3.4. Енергофлуиди 
 
Снабдевање природним гасом  
 
Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа 

„Крушевац-Центар-Југ“, од полиетиленских цеви, 
изведена је за снабдевање природнм гасом јужног 
дела Града Крушевца. Постојећи и планирани 
гасоводи на планском подручју ПДР-„ Mудраковац-2 
“ обезбеђују несметано снабдевање  природним гасом 
свих објеката насеља „Mудраковац-2“. 

Нове трасе гасовода у насељу „Mудраковац-2“ од 
полиетиленскиј цеви  Ø40x37мм, планиране су у свим 
новопланираним улицама плана детаљне регулације 
Mудраковац-2“. Трасе планираних гасовда воде су 
тротоарима и коловозима ноцвопланираних саобра-
ћајница. 

Дистрибутивни гасовод изводи се  од полиети-
ленских цеви МОП 4 бар. 

Новопланирани објекти несмеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће и 
нове  гасоводне мреже.  

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 саображајнице (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 
постојећег терена), скидање хумуса, односно промена 
апсолутне коте терена. 

За паралелно вођене других инфраструктурних 
инсталација обавезно 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 4.0 бар, на местима укрштања и 
паралелног вођења, предвидети извођење свих 
земљаних радова ручним ископом. 

 
 
 

2.4. Услови за уређење зеленила 
 
Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

врсте уличног зеленила, дрвореди на тротоару и 
паркинзима, зеленило кружних токова и скверова, 
травне и цветне баштице, жардињере, вертикално 
зеленило и сл. 

Дрворед се планира у улицама на тротоарима који 
имају довољну ширину, како се не би угрожавало 
одвијање пешачког саобраћаја. Уколико због 
комуналних инсталација није могућа класична садња, 
дрворед се формира у озиданим јамама или 
жардињерама. 

За  линеарно зеленило важе следећи урбани-
стички услови: 

Линеарно зеленило ускладити са ширином 
профила и распоредом 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 ни врсте са потврђеним алергеним 
својствима. 

Ради заштите подземних инсталација, према 
посебним условима заштите водова.  

 
Зеленило у оквиру објеката намене привредне 

делатности 
 
Зеленило у оквиру ових објеката планира се као 

важан елемент 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 привредне 
делатности:  

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. 

 
Зеленило на површинама остале намене - зеле-

нило ограниченог коришћења 
 
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 



  29.12.2020.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                        125 
 

 

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 различитих декоративних врста.  

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 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. 

 
2.5. Степен комуналне опремљености грађеви-

нског 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 водова, решено 
одвођење атмосферских вода. 

 
2.6. Услови и мере заштите планом обухва-

ћеног подручја 
  
2.6.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
За потребе израде ПДР-а "МУДРАКОВАЦ 2" од 

стране Завода за заштиту споменика културе 
Краљево, на основу Закона о културним добрима, 
нису утврђене мере заштите и услови чувања и 
коришћења културних добара и добара која уживају 
предходну заштиту. 

На простору обухваћеном границом плана нису 
убележена непокретна културна добра, која уживају 
заштиту на основу Закона о културним добрима. 

 
Услови чувања, одржавања, коришћења и мере 

заштите: 
 
Уколико се при извођењу земљаних радова на 

простору Плана наиђе на до сада непознате остатке 
материјалне културе из прошлости, инвеститор и 
извођач су дужни да одмах обуставе радове и обавесте 
надлежну службу заштите, као и да предузму мере 
заштите како налаз не би био уништен и оштећен.  

Стручно лице, археолог Завода има право да 
након увида у материјал, у зависности од његове 
вредности, пропише заштитна археолошка истра-
живања или праћење радова уколико процени да је 
археолошки угрожен. 

Трошкове надзора, ископавања и конзервације 
откривеног матријала, сноси инвеститор.  

 

2.6.2. Услови и мере заштите природе и 
природних добара 

 
У обухвату Плана нема заштићених подручја за 

које је спроведен или покренутпоступак заштите и 
нема евидентираних природних добара и подручје 
плана не представља део еколошки значајних 
подручја и еколошких коридора еколошке мреже 
Републике Србије.  

Планирана детаљна намена површина усклађена 
је са претежним наменама из плана вишег реда (ПГР 
„ЈУГ“) у делу рубне зоне града - становање малих 
густина, са пратећим делатностима. 

Обзиром на планиране намене, у циљу заштите 
природе и биодиверзитета, од посебног значаја је 
очување високог зеленила и вредних примерака 
дендрофлоре (појединачна стабла и групе стабала) и 
уређење слободних површина у оквиру дефинисаних 
намена.  

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања обавезно је: 

• поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, посебно проценат изграђености, висину 
објеката, процентуалну заступљеност зелених 
површина, утврђена растојања; 

• планирано је потпуно инфраструктурно 
опремање предметног простора, по највишим 
еколошким стандардима и условима надлежних 
предузећа;  

• уређење и озелењавање слободних површина 
и формирање зелених површина, у складу са 
планираном наменом (линијско зеленило, заштитно 
зеленило, паркови и сл.) прилагодити савременим 
стандардима и подземним и надземним 
инсталацијама; 

• формирање и уређење нових зелених 
површина, дрвореда, блоковског и заштитног 
зеленила, применом аутохтоних, брзорастућих и 
декоративних врста, уз избегавање врста које су 
детерминисане као алергене и инвазивне; 

• уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, сходно Закону о 
заштити природе, извођач радова је дужан да у року 
од 8 дана обавести надлежно Министарство заштите 
животне средине и да предузме све мере заштите до 
доласка овлашћеног лица. 

 
2.6.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину, надлежно одељење Градске 
управе донело је Одлуку о неприступању изради 
стратешке процене утицаја ПДР „Мудраковaц 2“ на 
животну средину ("Службени лист града Крушевца", 
бр. 15/18). 

Подручје у обухвату плана јеу оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
„ЈУГ“, коју карактерише заступљеност претежних 
намена – породично становање малих густина и 
становање периурбаног типа. 
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Капацитети саобраћајне и остале комуналне 
инфраструктуре планирани су у складу са 
планираном наменом плана вишег реда и условима 
надлежних предузећа. 

Забрањена је свака активност или изградња, која 
на било који начин може да угрози или деградира 
животну средину или утиче на здравље људи и није 
еколошки примерена овој зони.  

 
Обавезне мере заштите: 
 
• поштовање задатих урбанистичких параме-

тара, посебно односа изграђених и слободних 
површина, карактера и правила изградње;  

• комплетно комунално и инфраструктурно 
опремање ради спречавања негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва;  

• обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу, 
као и адекватно управљање атмосферским водама и 
отпадом свих врста; 

• поштовање процентуалног учешћа зелених 
површина у оквиру зона за изградњу и обавезно 
пејзажно уређење слободних површина, применом 
одговарајућих врста зеленила; 

• обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу) и контрола 
квалитета отпадних вода;   

• рационално коришћење енергије, већа 
употреба обновљивих извора енергије пројектовањем 
и изградњом нових објеката и повећање енергетске 
ефикасности објеката, код реконструкције 
постојећих; 

• примена мера заштите животне средине 
обавезна је при реализацији пројеката (пројектовање, 
уређење, извођење радова) и саставни је део 
локацијских услова; 

• за пројекте који могу утицати на животну 
средину, обавезан је поступак процене утицаја и 
израда студије процене, на основу Закона о процени 
утицаја и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (Сл. гл. РС, бр. 114/08). 

 
Мере заштите ваздуха 
 
Посебне мере заштите ваздуха, поред општих и 

обавезних мера: 
• смањење индивидуалних котларница и 

ложишта и гасификација насеља, у циљу смањења 
емисије угљендиоксида и унапређења енергетске 
ефикасности; 

• обавезно је озелењавање слободних површина 
и очување постојећег зеленила; 

• у циљу очувања и унапређења 
биодиверзитета, планирати и реализовати зелене 
површине и заштитно зеленило, са системским 
повезивањем у мрежу зелених површина и зелене 
коридоре, као и поштовање задатих параметара и 

процентуалног учешћа зелених површина на 
парцелама.   

 
Мере заштите од буке 
 
Саобраћајне површине пројектовати тако да је 

обезбеђена добра проточност саобраћаја и где је 
могуће формирањем линијског зеленила и 
бициклистичких стаза.  

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упутствима о мерама 
за заштиту од буке (атест, произвођачка 
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

Они који обављањем делатности или било којом 
активношћу могу утицати на повећање новоа буке, 
дужни су да спроведу адекватне мере звучне заштите 
при пројектовању, грађењу и реконструкцији 
објеката, тако да се прописане граничне вредности за 
предметну зону не прекораче.  

 
Мере заштите вода 
 
Заштита вода подразумева превентивне и 

одговарајуће техничко технолошке мере, односно 
комплетно комунално опремање и уређење локације 
одговарајућом хидротехничком инфраструктуром. 

Обавезно је повезивање свих објеката на 
канализациону мрежу и реконструкција постојеће 
канализационе мреже у складу са планираном 
наменом.  

 
Мере заштите земљишта 
 
Заштита земљишта подразумева рационално 

коришћење грађевинског земљишта у складу са 
планираном наменом, као и стриктно поштовање 
дефинисаних урбанистичких параметара и обавезно 
процентуално учешће слободних и уређених зелених 
површина.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности и 
изградња објеката, који могу да загаде или 
деградирају земљиште и обавезна је санација и 
ркултивација свих деградираних површина. 

 
Управљање отпадом 
 
Поступање са отпадом је у складу са Локалним 

планом управљања отпадом, а сакупљање, транспорт, 
третман и одлагање комуналног отпада организовано 
преко надлежног комуналног предузећа. 

Обавезно је за сваку зграду или групу зграда 
обезбедити простор за постављање одговарајућих 
судова за сакупљање отпада (контејнери, канте), који 
треба да задовоље захтеве хигијене и захтеве свих 
корисника јавних површина, уз поштовање принципа 
примарне селекције свих врста отпада.  

У зони привредних делатности носиоци пројекта 
у обавези су да поштују Закон о управљању отпадом, 
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду и друге 
прописе који регулишу ову област и поступање са 
отпадом.   
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Комунални отпад на микролокацијама и јавним 
просторима и местима окупљања (платои, паркинзи, 
пешачке комуникације и сл.) се прикупља 
постављањем корпи за смеће. 

Чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина или рециклабилни отпад организовано се 
прикупља у посебним контејнерима: жичани за 
папир, картон и пластику, затворени контејнери за 
стакло и сл.  

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства зрачења, услове 
коришћења извора ових зрачења и представљају 
обавезне мере и услове коришћења и уређења 
простора. 

При реализацији објеката/уређаја извора 
нејонизујућег зрачења, обавезно је покретање 
поступка процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине о 
потреби израде Студије о процени утицаја на животну 
средину у складу са 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). 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације планских решења, 

приликом извођења радова на припреми терена и 
изградњи објеката, 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; 

• изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

• у току изградње 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; 

• уколико се у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног добра, 
извођач радова и инвеститор је дужан да о томе 
обавести Министарство животне средине и предузме 
потребне мере, до доласка овлашћеног лица. 

 
2.6.4. 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  планираног 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, 

објекат мора бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

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. 

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
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 објекта омогућава брзу и 
ефикасну евакуацију људи и материјалних добара из 
објекта док слободне површине у оквиру плана 
представљају противпожарну преграду и простор на 
коме је могуће извршити евакуацију људи и 
материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
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; 
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• нови објекат 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 нормати-
вима 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 стамбених 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 услови за зашиту од 
пожара издати од стране Министарства унитрашњих 
послова Републике Србије, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09.17.1 бр. 217-209/20 од 21.05.2020 год.  

 
2.6.5. 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 интегралног 
информационог система о прородним непогодама. На 
основу Закона о ванредним ситуацијама, јединица 
локалне самоуправе израђује План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.6.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда 

Републичког сеизмолошког завода, подручје 
обухваћено Планом у целини припада зони 8° МЦС, 
што означава условну повољност са аспекта 
сеизмичности и није област са сопственим трусним 
жариштем. У односу на максимални очекивани 
интензитет земљотреса, заштита подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима при пројектовању и грађењу. 

2.6.7. 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 стратешку 
концепцију просторне организације града, разме-
штају објеката од виталног значаја и планирању 
саобраћајне инфраструктуре.  

 
2.6.8. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 
адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 

Обавезни елементи приступачности су: 
• елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика; 
• елементи приступачности кретања и боравка 

у простору – стамбене и стамбено – пословне зграде и 
објекти за јавно коришћење; 

• елементи приступачности јавног саобраћаја. 
 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње обезбедити услове за 
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица у складу са Правилником 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: 

• 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 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. 
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2.7. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних 
технологија, 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 
прилагодити принципима пројектовања енергетски 
ефикасних 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.  

Равни терени су погодни за организацију, али на 
јужној страни не постављати високе објекте, чија 
сенка може угрозити суседне објекте.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефи-

касности: 
• 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, 

• побољшање енергетске ефикасности и 
рационално коришћење енергије на нивоу града – у 
јавним комуналним предузећима, установама и 
јавним објектима у надлежности града применом 
мера на грађевинском омотачу, систему грејања и 
унутрашњем осветљењу; 

• подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем информативних кампања о енергетској 
ефикасности; 

• 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 ефи-
касности: 

• 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; 

• побољшање енергетске ефикасности јавне 
расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом 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. Израда урбанистичког пројекта 
 
Овим Планом су одређене локације за израду 

урбанистичких пројеката. 
Урбанистички пројекат се израђује у складу са 

законом и на захтев инвеститора за потребе 
урбанистичко-архитектонског обликовања површина 
јавне намене и урбанистичко архитектонске разраде 
локације. 

 
3.2. Локације за које је обавезна израда 

планова парцелације, односно препарцелације 
 
Планом се одређује израда пројеката парце-

лације, односно препарцелације за: 
• локације са објектима јавне намене (јавне 

функције, комуналне делатности и др.) по указаној 
потреби ради формирања грађевинске парцеле; 

• све јавне површине у оквиру плана (паркове, 
тргове, скверове, улице и др.) по указаној потреби 
ради формирања грађевинске парцеле. 

• све приватне парцеле у оквиру плана 
(независно од намене) по указаној потреби ради 
формирања грађевинске парцеле за изградњу у складу 
са планом 

За површине осталих намена, пројекти парце-
лације, или препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом. 

  
3.3. Општи урбанистички услови за парце-

лацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле 
 
3.3.1. Општи услови парцелације 
 
Општа правила парцелације садрже услове за 

формирање грађевинских парцела у односу на начин 
приступања на јавну саобраћајну површину, 
минималну ширину фронта и минималну површину 
парцеле. 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског 
земљишта, са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена 
за изградњу. 
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Услови за формирање грађевинске парцеле 
дефинисани су регулационом линијом према јавној 
површини, границама према суседним парцелама и 
преломним тачкама, које су одређене геодетским 
елементима. 

Новоформирана регулациона линија, дата у 
плану, уколико се не поклапа са постојећом 
катастарском границом парцеле, представља нову 
границу парцеле, односно поделу између јавне 
површине и површина за остале намене. 

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. 

Уколико грађевинска парцела има излаз на више 
јавних површина, довољно је да минимални фронт 
буде остварен према једној јавној површини. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом 
посебним правилима грађења. 

Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане планом и обезбеђивање приступа. 

Грађевинска парцела се формира, уз поштовање 
постојећих катастарских парцела и правила овог 
Плана, задржавањем катастарских парцела које 
постају грађевинске уколико задовољавају 
минималне услове прописане за целину у којој се 
налазе; од делова катастарских парцела; спајањем 
целих или делова катастарских парцела. 

Ако постојећа катастарска парцела не испуњава 
услове прописане овим планом, обавезна је израда 
пројекта препарцелације у циљу укрупњавања и 
формирања грађевинске парцеле према правилима 
овог плана. 

Промена граница катастарских парцела и 
формирање грађевинских парцела спајањем и деобом 
катастарских парцела, целих или делова, у свему 
према условима плана, а у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 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) и Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
3.3.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене. 

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

• примарна саобраћајница .............................10м 
• секундарна саобраћајница ........................7,5м 

• терцијална саобраћајница .........................6,5м 
• општински пут ...........................................8м 
• колски пролази ...........................................5м 
• приватни пролази .......................................2,5м 
• пешачке стазе .............................................1,5м 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа 

инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
• регулациону линију, 
• бочне суседне парцеле и 
• унутрашњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

• не ометају функционисање објеката на парцели, 
• не ометају формирање инфраструктурне мреже 

на парцели и 
• не угрожавају функционисање и статичку 

стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. 
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. Она се дефинише 
посебно уколико се не поклапа са грађевинском 
линијом приземља. 

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, осим уз сагласност власника или корисника 
суседне парцеле. 

За изградњу објеката јавне намене (подземне 
јавне гараже, подземни пешачки пролази, надземни 
пешачки пролази, надземне пасареле и сл.), подземна 
и надземна грађевинска линија утврђује се у појасу 
регулације. 

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за 
одговарајућу намену и тип изградње. 

 
3.3.3. Општи услови изградње  
 
Тип и намена објеката чија је изградња дозвољена 

Планом је дефинисана могућност изградње: 
 
• становањa (породично становање - типови: 

ПС-01 ПС-02) 
 
У оквиру објеката породичног становања, могу 

бити заступљене и друге компатибилне намене из 
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области јавних функција, комерцијалних и других 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
а у оквиру дозвољеног индекса заузетости парцеле. 

У оквиру породичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
привредних делатности, еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

Садржаји компатибилних намена, могу се орга-
низовати у приземним етажама стамбеног објекта или 
у оквиру другог објекта на истој парцели. 

Однос стамбене према другим наменама је 60%:40%. 
У оквиру намене становања, могућа је у 

приватном власништву изградња објеката намењених 
образовању, здравству, социјалној и дечијој заштити, 
култури, религији, информисању, али само под 
условом да задовоље нормативе и критеријуме за 
одговарајућу делатност. 

Однос становања према другим наменама: 100-
60% : 40-0%. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

 
• привредне делатности Тип ПД-02 
 
 
Подразумева привредне делатности у функцији 

претежне намене у оквиру привредно – радних зона, 
као и привредне делатности у функцији допунске или 
пратеће намене ван привредно – радних зона, које се 
организују на нивоу блока или дела блока и чине 
јединствен комплекс или више појединачних групи-
саних локација. 

 
• привредне делатности Тип ПД-03 
 
Подразумева привредне делатности у функцији, 

допунске и/или пратеће намене у урбанистичким 
целинама у којима је претежна намена становање 
(мање производне јединице, мања занатска про-
изводња и сл.). 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену урба-
нистичке целине у којој се објекти граде. 

 
• комерцијалнe делатности – тип: КД-02, КД-03 
 
Комерцијалне делатности подразумевају обавља-

ње свих врста непроизводних делатности, чији су 
садржаји еколошки и функционално примерени зони 
становања или зони спорта и рекреације и који се по 
карактеру и капацитету могу организовати у оквиру 
планираних објеката и услова простора. Пословни 
садржаји не смеју угрожавати становање и спортске 
садржаје, посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења. 

Комерцијалне делатности, се могу организовати 
у приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

 
 

 зеленило 
 
Зеленило се као намена сматра компатибилним 

свим осталим наменама, па се као такво може 
сматрати допунском, односно пратећом наменом 
било којој претежној намени. Категорију, односно 
тип зеленила одређује тип намене у чијој је функцији. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, урбани 
мобилијар и опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати 
на свим површинама. 

 
Тип и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози животну средину. 

Забрањена је изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом.  

На грађевинским парцелама вишепородичног 
становања забрањена је изградња помоћних објеката. 

На површини претежне намене комерцијалних 
делатности, забрањена је изградња самосталних 
стамбених објеката, осим становања у оквиру 
објеката. 

Однос пословања према становању: 100-80% : 20-
0%. 

У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је 
складиштење и депоновање материјала и робе, што 
подразумева и отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

На површини претежне намене јавних функција, 
забрањене је изградња компатибилних делатности 
осим изузетно уколико је то могуће, комерцијалних 
делатности, које подразумевају пословање и 
различите облике услуга. 

Однос јавних функција према пословању: 100-
80% : 20-0%. 

Забрањена је изградња објеката на геолошки 
нестабилним теренима, чија нестабилност је доказана 
у складу са Законом којим се уређују геолошка и 
инжењерско-геолошка истраживања, у инжењерско-
геолошким студијама, елаборатима и другом 
документацијом. 

Забрањена је изградња објеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, а за 
које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну 
средину. 

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико 
је на постојећој јавној површини, или на објектима 
или коридорима постојеће инфраструктуре. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
Свака изградња објеката или извођење радова у 

успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима. 
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Изградња других објеката на истој грађевин-
ској парцели 

 
На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 

индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња и 
других објеката, исте или компатибилне намене, чија 
намена не угрожава основни објекат и суседне 
објекте. 

На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња 
помоћних објеката који су у функцији коришћења 
основног објекта, чија намена не угрожава основни 
објекат и суседне објекте. 

На грађевинским парцелама са породичним 
становањем дозвољена је изградња помоћних 
објеката: гараже, оставе, радионице, летње кухиње, 
вртни павиљони, стаклене баште, отворени и 
затворени базени, фонтане и сл., максималне висине 
5м и максималне спратности П, чија површина улази 
у максимални индекс заузетости на парцели. 

При утврђивању индекса изграђености, односно 
индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава 
се површина свих објеката на парцели. 

Површина посебних објеката: фабрички 
димњаци, ветрењаче, рекламни стубови и сл., не 
урачунава се при утврђивању индекса изграђености, 
односно индекса заузетости грађевинске парцеле. 

 
Урбанистички параметри 
 
Урбанистички параметри дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на: 

• Бруто развијена грађевинска површина 
(БРГП) јесте збир површина свих надземних етажа 
објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта 
- спољне мере ободних зидова (са облогама, 
парапетима и оградама). 

• Индекс изграђености (ИИ) парцеле јесте 
однос бруто развијене грађевинске површине (БРГП) 
изграђеног или планираног објекта и укупне 
површине грађевинске парцеле. 

• 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, 
дефинисана је, по планираним наменама. 

 
Положај објеката на парцели 
 
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), 

• као полуатријумски (објекат додирује три 
границе грађевинске парцеле). 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања 

 
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 геотехничке 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 (на-
више), 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 (на-
више), 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 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, 

• кровни венци представљају основне елементе 
који дефинишу висинску регулацију објекта. У 
формирању низа обавезно водити рачуна о суседима 
и усаглашавању ових елемената на суседним обје-
ктима уз минимална одступања, 

• висина венца новог објекта са венцем ускла-
ђује се по правилу са венцем суседног објекта, 

• висина надзидка стамбене поткровне етаже 
износи највише 1,6 м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, а одређује се на месту грађевинске линије 
основног габарита објекта и као таква мора се појавити на 
најмање 50% дужине сваке фасаде објекта, 

• висина новог објекта не сме бити већа од 1,5 
ширине регулације улице, односно растојања до 
грађевинске линије наспрамног објекта, осим у већ 
изграђеним насељима (дефинисана регулација). 

 
Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 
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• 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. 

• за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м 
савладава се унутар објекта). 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Грађевинска линија 
 
Грађевинска линија породичних стамбених 

објеката - тип ПС-01 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је минимално 3.м, осим за 
објекте у низу и осим у случајевима кад се локацијски 
услови издају за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају. 

У зони изграђених објеката породичног стано-
вања растојање између регулационе и грађевинске 
линије се утврђује на основу позиције већине 
изграђених објеката (преко 50%). 

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-02 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте се утврђује према 
преовлађујућој намени објеката у зони у којој се 
објекат комерцијалних делатности гради. 

 
Грађевинска линија објеката привредних 

делатности - ПД-02 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је минимално 3 м. 
У простору између регулационе и грађевинске 

линије могу се поставити: портирница, информа-
циони и контролни пункт комплекса. 

 
Грађевинска линија објеката привредних 

делатности - ПД-03 
 
Растојање између регулационе и грађевинске ли-

није за нове објекте се утврђује према преовлађујућој 
намени објеката у зони у којој се објекат привредних 
делатности гради. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
За све урбанистичке зоне обухваћене  Планом 

детаљне регулације, међусобна растојања објеката се 

могу и другачије прописати, уколико је решење 
оправдано и рационално, а урбанистички и 
архитектонски прихватљиво. 

Међусобна удаљеност породичних стамбених 
објеката - типови ПС-01 

Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 
4м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта 
од границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2,5м 

• за двојне објекте на делу бочног дворишта 
4,0м 

Изграђени објекти чије растојање од другог 
објекта високоградње износи мање од 3м у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на 
суседним странама отворе стамбених просторија. 

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и 
то: 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

Изграђени објекти чије је растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на 
суседним странама отворе стамбених просторија. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције и доградње не могу имати 
отворе на тим фасадама. 

Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 
делатности - тип КД-02 

Међусобна удаљеност за нове објекте се утврђује 
према преовлађујућој намени објеката у зони у којој 
се објекат комерцијалних делатности гради. 

Међусобна удаљеност објеката привредних 
делатности - тип ПД-02 

Минимално растојање од бочних и задње границе 
парцеле је 2,5м. 

Међусобно растојање између објеката на 
суседним парцелама је минимално1/2 висине вишег 
објекта, али не мање од 5м. 

Међусобно растојање између објеката на парцели 
је минимално1/2 висине вишег објекта, али не мање 
од 4м. 

Међусобна удаљеност објеката привредних 
делатности - тип ПД-03 

Међусобна удаљеност објеката за нове објекте се 
утврђује према преовлађујућој намени објеката у зони 
у којој се објекат привредних делатности гради. 
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Услови за реконструкцију и доградњу 
постојећих објеката 

 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

заузетости, индекс изграђености, спратност) већи од 
параметара датих овим планом, задржавају постојеће 
параметре без могућности увећавања. 

Објекти вишепородичног становања, са 
изведеном надградњом се као такви задржавају. 

До привођења простора планираној намени, а 
ради стварања услова коришћења објеката дозвољена 
је: адаптација, санација, реконструкција (извођење 
радова у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења намени предвиђеној Планом 
дозвоњено је само инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања 
и биће утврђена за сваки случај посебно уз обавезно 
поштовање параметара утврђених планом. 

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту. 

На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, 
побољшање, унапређење и осавремењавање објеката: 
адаптација, санација, реконструкција (извођење 
радова у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења 
и удаљења од граница парцела мања од вредности 
утврђених овим планом, у случају реконструкције, на 
суседним странама није дозвољено постављање 
нових отвора. 

За објекте који су проглашени за добра која 
уживају претходну заштиту неопходно је да се мере 
техничке заштите, интервенције и други радови на 
објектима могу изводити само уз предходно издате 
услове и сагласности од стране надлежне Службе 
заштите и на начин утврђен Законом о заштити 
културних добара. 

 
Услови за нове објекте у оквиру зона 

изграђених објеката 
 
Код постојећих зона изграђених објеката 

(потпуно или делимично формираних), грађевинска 
линија према регулацији је дефинисана постојећим 
изграђеним објектима који се задржавају. 

Висину новог објекта у зони изграђених објеката 
ускладити са преовладавајућом висином изграђених 
објеката. 

Нови објекат се може градити на растојању 
мањем од дозвољеног уз претходно прибављену 
сагласност власника, односно корисника суседне 
парцеле. У том случају, на зиду новог објекта према 
суседу није дозвољено постављање било каквих 
отвора. 

На калканском зиду новог објекта у низу, односно 
новог једнострано узиданог објекта према суседном 
постојећем објекту на граници парцеле, а који има 
изграђен светларник, обавезна је изградња 
светларника исте величине и симетричног постојећем 
светларнику. 

У светларнику објеката у низу или двојних 
објеката дозвољени су наспрамни отвори помоћних 
просторија и степеништа. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи објекта на нивоу 

приземља могу прећи грађевинску, односно регу- 
лациону линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције ис- пада), и то: 

• излози локала - 0,3м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

• излози локала – 0,9м, по целој висини у 
пешачким зонама, 

• транспарентне браварске конзолне надстре-
шнице у зони приземне етаже – максимално 2,0м по 
целој ширини објекта са висином изнад 3,0м, односно 
1,0м од спољне ивице тротоара, 

• платнене надстрешнице са масивном бравар-
ском конструкцијом – 1,0м од спољне ивице тротоара 
на висини изнад 3,0м, а у пешачким зонама према 
конкретним условима локације, 

• конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,60м, односно регу- лациону линију 
више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3м. 
Хоризонтална пројекција испада поставља се у 
односу на грађевинску, односно регулациону линију. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада на следећи 
начин: 

• на делу објекта према предњем дворишту – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације (најмањег растојања 
од суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 2,5м) – 0,9м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу према задњем дворишту (најмањег 
растојања од суседне грађевинске парцеле од 5м) – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 
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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.  

 
Доградња лифтова и степеништа 
 
Доградња вертикалних комуникација (лифтова и 

степеништа) допуштена је код свих типова објеката 
под следећим условима: 

• Да се изводи уз сагласност аутора објекта. 
• Да са постојећим објектом чини стилски и 

естетски усклађену целину. 
• Да не угрожава функцију и статичку 

стабилност постојећег и суседног објекта. 
• Да буду испоштована правила о минималним 

растојању габарита објеката.  
 
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 парце-
ли, 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: 
• Паркирање се може организовати као 

партерно уколико то дозвољавају просторне 
могућности парцеле, у оквиру гаража и комбиновано. 

• 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: пошту – једно ПМ на 150м2 
корисног простора, трговину на мало – једно ПМ на 
100м2 корисног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица, 

хотелијерску установу – једно ПМ на користан 
простор за десет кревета. 

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

• За паркирање возила за објекте јавних 
функција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике обезбеђује се на 
грађевинској парцели, а у складу са наменом објекта: 
здравствене, образовне и административне  установе 
– једно ПМ на 70м2 корисног простора. 

• За паркирање возила за објекте посебне 
намене потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике обезбеђује се на 
сопственој грађевинској парцели – једно ПМ на 70м2 
корисног простора. 

• За објекте јавних функција и објекте 
комерцијалних делатности у функцији туризма 
уколико не постоји могућност за паркирање возила на 
припадајућој грађевинској парцели, паркирање се 
може организовати на другој грађевинској парцели (у 
радијусу од 200м) под условом да се гради 
истовремено са објектом коме служи на начин 
дефинисан у претходним ставовима, а у складу са 
наменом објеката. 

• За паркирање возила за објекте намењене 
спорту и рекреацији број паркинг места за сопствене 
потребе и за кориснике обезбеђује се на грађевинској 
парцели или у непосредној близини на површини 
опредељеној за паркирање и то: за спортску халу 1 
ПМ на користан простор за 40 гледалаца за путничка 
возила, 1 ПМ на користан простор за 100 гледалаца за 
аутобусе. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ), односно 
индекса изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

Обезбедити потребан број паркинг места за 
возила особа са посебним потребама и у складу са 
важећим Правилником која регулише ову област. 

Подземне гараже планирају се испод објеката, у 
габариту или изван габарита објекта. 

Дозвољена је изградња више подземних етажа, 
под условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

не могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 
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Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана, Законом о ауторском и 
сродним правима, као и мерама заштите непокретних 
културних добара, уколико објекат има статус 
непокретног културног добра. 

У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседу и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. На 
угаоном објекту кровну конструкцију решавати тако 
да омогућава функционалну и естетску целину са 
низом објеката у оба правца. 

На објектима у низу забрањена је употреба 
забатног зида на уличним фасадама. 

Код објеката у низу водити рачуна да елементи 
одвођења воде са кровних равни буду ''скривени''. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Кров се такође може извести и као зелени кров, 

односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

 
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 до висине од 
0,9м, или транспарентном или живом оградом (која се 
сади у осовини границе грађевинске парцеле) до 
висине од 1,4м, рачунајући од коте тротоара. 

Зидана непрозирна ограда се може подићи до 
висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви 
елементи ограде буду на земљишту власника ограде. 

Грађевинске парцеле за вишепородично 
становање се по правилу не ограђују. 

Грађевинске парцеле за објекте комерцијалних 
делатности се не ограђују, осим ако се не налазе у 
зонама породичног становања где је ограђивање 
могуће у складу са условима за ограђивање 
грађевинских парцела за породично становање или из 
безбедносних разлога. 

Грађевинске парцеле за објекте јавних функција 
се не ограђују, осим ако за то не постоји потреба из 
безбедносних разлога. Ограда је транспарентна, 
максималне висине парапета до 0,4м и висине ограде 
до 2,2м. 

Грађевинске парцеле за објекте посебне намене 
се ограђују, типом ограде прописаном за ту врсту 
објеката. 

Ограде парцела на углу не могу бити више од 
0.90м рачунајући од коте тротоара, односно јавног 
пута, због прегледности раскрснице. Ограде морају 
бити транспарентне са максималном висином 
парапета 0.40м. Дужина ограде на углу парцеле која 
је висине 0.90м одређује се за сваки конкретни случај. 

Висина ограде парцеле на којој се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот 
људи, одређује се за сваки конкретни случај. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа 
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то: 
• 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене 

површине, 
• 1 контејнер на 500м2 корисне површине 

пословног простора. 
Контејнере сместити у оквиру грађевинске парцеле, 

у габариту објекта или изван габарита објекта. 
 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

 
Услови за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
Према условима утврђених Планом у делу 2.3. 

Урбанистички услови за уређење и изградњу мреже 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

Инжењерско геолошки услови за изградњу 
објеката 

У фази израде техничке документације, у 
зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

 
3.4. Урбанистички услови парцелације, 

регулације и изградње по грађевинским зонама  
 
Урбанистички услови представљају посебна 

правила грађења за планиране намене површина по 
грађевинским зонама која се односе на појединачне 
грађевинске парцеле. 

 
3.4.1. Урбанистичка потцелина 4.4.4 
 
Урбанистичка зона Б1, привредне делатности 

ПД-02 и комерцијалне делатности КД-02 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
привредне делатности типа ПД-02 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони 
становања, у односу 60:40. 
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Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
 
Дозвољена намена Породично становање ПС-01- 

ПС-02 
 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ПД-02. 

За изградњу бјеката породичног становања 
користе се урбанистички параметри дефинисани за 
ПС-01 и ПС-02.  

Постојећи објекти породичног становања веће 
спратности и комерцијалних делатности се задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Привредне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
 
Из=40% 
 
Типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих објеката.  
 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објекта је дата у графичком 

прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони план са 
зонама за изградњу“. 

 
Спратност објекта ПД-02 до П+1 
 
Максимална висина венца објекта је 8.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећег објекта је 800м².  
Минимална ширина фронта парцеле је 16м.  
 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује у оквиру грађевинске 

парцеле у складу са правилима за паркирање у делу 
плана 3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање. 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат зелених и слободних 

површина износи 30% од површине парцеле. 

Архитектонско обликовање 
 
Свака интервенција на објектима искључује 

деградацију и умањење обликовних вредности. 
Редизајн постојећих физичких структура подразумева 
обавезно усаглашавање са примењеним обликовним 
елементима и спречавање опште визуелне колизије са 
новоуведеним. 

За изградњу објеката комерцијалних делатности 
тип КД-02 важе исти параметри као за описани тип 
ПД-02 уз поштовање параметара описаних у 
поглављу 3.3.3. Општи услови изградње 

 
Породично становање типа ПС-01и ПС-02 
 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони 
становања, у односу 60:40. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
 
Привредне делатности ПД-03 
 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ту намену. 

 
Постојећи објекти породичног становања веће 

спратности и комерцијалних делатности се задр-
жавају. 

 
Могућа је пренамена приземља и првог спрата 

стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

 
Комерцијалне делатности морају бити еколошки 

и функционално примерене зони становања.  
 
Индекс заузетости Из=50% 
 
Типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих обје-

ката, а на већим земљишним комлексима објекти у 
низу и атријумски објекти.  

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објекта је дата у графичком 

прилогу бр. 3 „Регулационо нивелациони план са 
зонама за изградњу“. 

 
Спратност објекта 
 
ПС-01; ПС-02 износи П+1+Пк односно П+2+Пк 
 
Максимална висина венца објекта је 8.50м односно 

10,5м, у односу на коту приступне саобраћајнице. 
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Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи објекта 
 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећег објекта је 300м². Мини-
мална ширина фронта парцеле је 12м. 

 
Изузетно, може бити минимално 250м2, уколико 

је то катастарски затечено стање. У том случају, 
дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице и 
минимална ширина фронта парцеле 10м.  

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује у оквиру грађевинске 

парцеле у складу са правилима за паркирање у делу 
плана 3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање. 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат зелених и слободних 

површина износи 30% од површине парцеле. 
 
Архитектонско обликовање 
 
Свака интервенција на објектима искључује 

деградацију и умањење обликовних вредности. 
Редизајн постојећих физичких структура подразумева 
обавезно усаглашавање са примењени обликовним 
елементима и спречавање опште визуелне колизије са 
новоуведеним. 

За изградњу слободностојећих објеката комерци-
јалних делатности тип КД-02 важе параметри за ту 
намену уз поштовање параметара описаних у 
поглављу 3.3.3. Општи услови изградње 

 
3.4.2 Урбанистичка потцелина 4.4.5. 

Породично становање ПС-01 комерцијалне 
делатности КД-02 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Породично становање типа ПС-01 
 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони стано-
вања, у односу 60:40. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
 
Привредне делатности ПД-03 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ПС-01. 

Постојећи објекти породичног становања веће 
спратности и комерцијалних делатности се задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки 
и функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
 
Из=50% 
 
Типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих 

објеката, а на вечим земљишним комлексима објектиу 
низу и атријумски објекти.  

 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објекта је дата у графичком 

прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони план са 
зонама за изградњу“. 

 
Спратност објекта 
 
ПС-01 до П+1+Пк 
 
Максимална висина венца објекта је 8.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
Испади на објекту 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећег објекта је 300м². 
Минимална ширина фронта парцеле је 12м.  

 
Изузетно, може бити минимално 250м2, уколико 

је то катастарски затечено стање. У том случају, 
дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице и 
минимална ширина фронта парцеле 10м.  

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује у оквиру грађевинске 

парцеле у складу са правилима за паркирање у делу 
плана 3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање. 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат зелених и слободних 

површина износи 30% од површине парцеле. 
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Архитектонско обликовање 
 
свака интервенција на објектима искључује 

деградацију и умањење обликовних вредности. 
Редизајн постојећих физичких структура подразумева 
обавезно усаглашавање са примењени обликовним 
елементима и спречавање опште визуелне колизије са 
новоуведеним. 

За изградњу објеката породичног становања тип 
ПС-03 важе исти параметри као за описани тип ПС-02 
уз поштовање параметара описаних у поглављу 3.3.3. 
Општи услови изградње 

За изградњу објеката комерцијалних делатности 
тип КД-02 важе исти параметри као за описани тип 
ПС-01 уз поштовање параметара описаних у 
поглављу 3.3.3. Општи услови изградње 

 
Дозвољена намена КД-02 
 
Комерцијалне делатности подразумевају 

обављање свих врста непроизводних делатности, чији 
су садржаји еколошки и функционално примерени 
зони становања или зони спорта и рекреације и који 
се по карактеру и капацитету могу организовати у 
оквиру планираних објеката и услова простора. 
Пословни садржаји не смеју угрожавати становање и 
спортске садржаје, посебно у погледу заштите 
животне средине, нивоа буке и аерозагађења. 

Комерцијалне делатности, се могу организовати 
у приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

 
Компатибилна намена ПД-03 
 
Архитектонско обликовање 
 
свака интервенција на објектима искључује 

деградацију и умањење обликовних вредности. 
Редизајн постојећих физичких структура подразумева 
обавезно усаглашавање са примењени обликовним 
елементима и спречавање опште визуелне колизије са 
новоуведеним. 

 
Паркирање 
 
Паркирање у оквиру грађевинских парцела на 

основу правила за паркирање у делу плана  
 
За све нове објекте на слободним парцелама, 

као и оне који се граде на изграђеним парцелама, 
грађевинска линија транслаторно се повлачи у 
односу на регулациону за одстојање од 3м. На 
постојећим објектима у појасу 3м од регулације, 
могу се вршити интервенције искључиво у 
постојећим вертикалним и хоризонталним 
габаритима, односно изводити радови на санацији 
и озакоњењу истих. Бочне грађевинке линије за 
новопланиране објекте утврђују се на основу 
правила која важе за отворе на фасадама суседних 
објекат, односно орјентацију. 

 
 
 

4.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Примена плана  
 
Свака изградња објеката и извођење грађе-

винских и других радова за подручје Плана мора бити 
у складу са правилима грађења и уређења прописаних 
овим Планом. 

Овим планом даје се могућност фазног 
спровођења изградње саобраћајница тако да свака од 
фаза мора представљати функционалну целину. 
Функционална целина обухвата истовремену реали-
зацију коловоза и тротоара.  

Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

Постављање планиране инфраструктурне мреже 
може се вршити фазно. 

Могућa је парцелација и препарцелација јавних 
саобраћајних површина у циљу фазног спровођења, 
тако да свака фаза представља функционалну целину. 

Кроз израду техничке документације за јавне 
саобраћајне површине, у оквиру дефинисане 
регулације саобраћајнице, дозвољена је промена 
нивелета, елемената попречног профила и мреже 
инфраструктуре (распоред и пречници).  

Свака промена захтева у односу на планирану 
врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе Града 
Крушевца. Измене овог плана може вршити 
искључиво СГ Крушевац на начин и по поступку 
утврђеном за његово доношење у складу са Законом. 

 
4.2. Локације за које је обавезна израда 
        урбанистичких пројеката 
 
Планом детаљне регулације одређене су локације 

за које је обавезна израда Урбанистичких пројеката: 
• за потребе изградње објеката привредне 

делатноси бруто површине у основи веће од 300 м² за 
урбанистичку подцелину 4.4.4. 

• површине јавне намене, што укључује: 
саобраћајне и зелене површине, објекте јавне намене 
у случају изградње или значајнијих интервенција на 
њима; 

Урбанистички пројекат се ради у складу са 
Законом и на захтев инвеститора.  

Урбанистички пројекат за урбанистичко-
архитектонску разраду локације ради се за прецизно 
дефинисање планиране намене у оквиру планом 
дефинисане компатибилности.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
4.3. Израда пројеката парцелације и 

препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се 

израђује у складу са законом ради формирања 
грађевинских парцела.  

У оквиру грађевинског земљишта за остале 
намене парцелацијом одн. препарцелацијом могуће је 
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формирање грађевинских парцела у складу са 
правилима парцелације датих планом. 

 
4.4. Урбанистички планови који се стављају 

ван снаге 
 
На простору који третира План детаљне 

регулација МУДРАКОВАЦ 2 нема планова који се 
стављају на снагу његовим доношењем. 

 
4.5. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички при-

лози, у размери 1:1000 
 
А. Извод из ПГР ЈУГ 
 
1. Постојеће стање 
2. Детаљна намена површина-подела на зоне и 

целине 

3. Регулационо нивелациони план са зонама за 
изградњу 

4. План површина јавне намене са аналитичко 
геодетским елементима за обележавање 

5. План хидротехнике 
6. План електроенергетике и телекомуникација 
7. План топлификације 
8. Синхрон план 
 
4.6. Прибављање земљишта у јавну својину 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса 
и експропријацију земљишта. 

 
4.7 Списак координата јавног земљишта 

 
 
 
 

КООРДИНАТЕ ГРАНИЦА ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА 
 
 

  1    7527979.45    4823847.71 
  2    7527978.79    4823847.42 
  3    7527978.09    4823847.26 
  4    7527977.37    4823847.24 
  5    7527976.66    4823847.35 
  6    7527936.74    4823857.78 
  7    7527934.30    4823858.30 
  8    7527895.89    4823864.22 
  9    7527893.48    4823864.84 
 10    7527663.74    4823935.06 
 11    7527661.90    4823931.28 
 12    7527673.02    4823928.20 
 13    7527740.37    4823909.44 
 14    7527807.73    4823890.67 
 15    7527821.29    4823887.05 
 16    7527823.57    4823886.21 
 17    7527856.82    4823874.01 
 18    7527892.36    4823860.98 
 19    7527913.38    4823776.21 
 20    7527616.95    4823808.67 
 21    7527618.39    4823806.97 
 22    7527902.24    4823859.17 
 23    7527933.68    4823854.29 
 24    7527934.72    4823854.10 
 25    7527935.78    4823853.86 
 26    7527978.37    4823842.78 
 27    7527978.96    4823842.57 
 28    7527819.28    4823887.42 
 29    7527817.38    4823887.15 
 30    7527815.61    4823886.25 
 31    7527814.24    4823884.83 
 32    7527813.40    4823883.03 
 33    7527808.69    4823866.04 
 34    7527801.19    4823839.04 
 35    7527795.37    4823818.03 
 36    7527795.15    4823816.32 
 37    7527795.42    4823814.62 

 38    7527796.17    4823813.07 
 39    7527797.33    4823811.80 
 40    7527790.01    4823813.70 
 41    7527797.33    4823840.09 
 42    7527804.83    4823867.11 
 43    7527809.65    4823884.48 
 44    7527809.87    4823886.17 
 45    7527809.60    4823887.86 
 46    7527808.87    4823889.40 
 47    7527635.14    4823876.34 
 48    7527633.89    4823874.07 
 49    7527625.49    4823860.45 
 50    7527623.99    4823857.76 
 51    7527607.27    4823824.21 
 52    7527606.52    4823822.16 
 53    7527606.22    4823820.00 
 54    7527606.41    4823817.83 
 55    7527606.99    4823815.97 
 56    7527608.14    4823813.86 
 57    7527609.61    4823812.24 
 58    7527611.40    4823810.99 
 59    7527613.41    4823810.15 
 60    7527614.98    4823809.69 
 61    7527627.71    4823805.88 
 62    7527629.34    4823806.33 
 63    7527631.10    4823806.70 
 64    7527633.21    4823807.63 
 65    7527634.05    4823808.26 
 66    7527635.06    4823809.02 
 67    7527636.53    4823810.80 
 68    7527637.56    4823812.87 
 69    7527639.70    4823818.82 
 70    7527640.00    4823819.33 
 71    7527640.82    4823820.73 
 72    7527642.56    4823822.10 
 73    7527644.67    4823822.75 
 74    7527646.87    4823822.59 
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 75    7527668.52    4823816.85 
 76    7527684.44    4823812.63 
 77    7527700.36    4823808.42 
 78    7527716.31    4823804.19 
 79    7527730.77    4823800.35 
 80    7527752.58    4823794.57 
 81    7527760.14    4823792.57 
 82    7527772.45    4823789.30 
 83    7527785.11    4823785.95 
 84    7527786.37    4823785.61 
 85    7527787.36    4823789.18 
 86    7527791.09    4823802.61 
 87    7527791.86    4823804.30 
 88    7527792.44    4823804.94 
 89    7527793.10    4823805.68 
 90    7527794.71    4823806.60 
 91    7527796.52    4823807.00 
 92    7527798.37    4823806.81 
 93    7527805.13    4823805.07 
 94    7527619.07    4823804.85 
 95    7527618.90    4823802.63 
 96    7527966.28    4823761.67 
 97    7527968.18    4823760.44 
 98    7527783.72    4823793.68 
 99    7527782.47    4823792.68 
100    7527781.00    4823792.05 
101    7527779.42    4823791.83 
102    7527777.84    4823792.03 
103    7527766.55    4823795.02 
104    7527750.24    4823799.34 
105    7527733.81    4823803.69 
106    7527717.37    4823808.04 
107    7527702.05    4823812.10 
108    7527686.54    4823816.21 
109    7527671.11    4823820.29 
110    7527655.73    4823824.37 
111    7527641.13    4823828.23 
112    7527638.92    4823828.82 
113    7527632.93    4823812.63 
114    7527631.94    4823811.60 
115    7527630.73    4823810.84 
116    7527629.37    4823810.38 
117    7527627.94    4823810.26 
118    7527614.07    4823814.23 
119    7527612.66    4823814.92 
120    7527611.22    4823816.43 
121    7527610.39    4823818.34 
122    7527610.26    4823820.42 
123    7527610.85    4823822.42 
124    7527616.73    4823833.90 
125    7527628.89    4823858.35 
126    7527637.30    4823871.96 
127    7527638.74    4823874.59 
128    7527642.40    4823882.10 
129    7527655.24    4823908.47 
130    7527662.54    4823923.46 
131    7527663.93    4823925.53 
132    7527665.83    4823927.13 
133    7527668.09    4823928.16 
134    7527670.55    4823928.52 
135    7527621.98    4823770.50 

   136    7527618.90    4823770.70 
   137    7527799.37    4823726.65 

138    7527811.44    4823723.54 
139    7527817.85    4823721.90 
140    7527822.92    4823720.69 
141    7527871.98    4823711.68 
142    7527873.05    4823711.69 
143    7527874.03    4823712.12 
144    7527874.78    4823712.89 
145    7527875.17    4823713.89 
146    7527875.31    4823714.63 
147    7527878.51    4823714.05 
148    7527877.56    4823708.83 
149    7527876.90    4823705.19 
150    7527876.27    4823701.75 
151    7527873.07    4823702.33 
152    7527873.21    4823703.07 
153    7527873.19    4823704.14 
154    7527872.76    4823705.12 
155    7527871.99    4823705.87 
156    7527870.99    4823706.26 
157    7527821.74    4823715.31 
158    7527819.10    4823715.92 
159    7527816.47    4823716.57 
160    7527809.35    4823718.40 
161    7527808.24    4823714.09 
162    7527802.87    4823715.48 
163    7527803.98    4823719.78 
164    7527781.15    4823725.66 
165    7527616.15    4823769.27 
166    7527719.15    4823654.21 
167    7527614.55    4823766.62 
168    7527607.15    4823740.16 
169    7527727.12    4823667.68 
170    7527602.95    4823725.12 
171    7527599.76    4823713.69 
172    7527921.76    4823643.06 
173    7527728.14    4823672.92 
174    7527729.42    4823671.44 
175    7527731.23    4823670.56 
176    7527743.90    4823667.53 
177    7527768.85    4823661.98 
178    7527784.97    4823658.31 
179    7527797.77    4823655.64 
180    7527809.52    4823653.31 
181    7527944.41    4823640.62 
182    7527946.88    4823652.92 
183    7527950.11    4823669.76 
184    7527950.22    4823669.78 
185    7527950.26    4823669.79 
186    7527951.57    4823676.33 
187    7527952.72    4823682.21 
188    7527955.48    4823695.33 
189    7527955.56    4823695.44 
190    7527955.85    4823695.81 
191    7527956.98    4823702.84 
192    7527957.21    4823704.41 
193    7527958.11    4823708.75 
194    7527960.47    4823721.11 
195    7527942.49    4823635.55 
196    7527943.38    4823634.58 
197    7527940.76    4823618.53 
198    7527940.31    4823616.07 
199    7527939.50    4823612.64 
200    7527936.98    4823602.03 
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201    7527935.44    4823601.67 
202    7527933.86    4823601.71 
203    7527910.97    4823605.55 
204    7527906.33    4823606.15 
205    7527885.95    4823608.51 
206    7527879.14    4823609.30 
207    7527849.32    4823612.60 
208    7527864.24    4823611.03 
209    7527837.16    4823614.48 
210    7527834.78    4823614.85 
211    7527834.48    4823614.90 
212    7527830.89    4823615.41 
213    7527826.96    4823615.72 
214    7527831.83    4823609.21 
215    7527936.09    4823597.28 
216    7527933.69    4823585.30 
217    7527932.99    4823582.35 
218    7527931.56    4823574.87 
219    7527931.40    4823574.05 
220    7527929.33    4823564.06 
221    7527926.79    4823549.71 
222    7527926.30    4823545.83 
223    7527924.19    4823534.40 
224    7527941.24    4823640.19 
225    7527725.54    4823517.83 
226    7527724.42    4823516.77 
227    7527685.42    4823553.36 
228    7527686.13    4823556.26 
229    7527690.37    4823573.48 
230    7527691.48    4823577.40 
231    7527688.78    4823579.23 
232    7527686.30    4823580.02 
233    7527686.14    4823579.31 
234    7527682.90    4823564.51 
235    7527678.36    4823545.65 
236    7527676.41    4823540.68 
237    7527673.89    4823531.22 
238    7527651.81    4823536.80 
239    7527651.52    4823538.08 
240    7527651.53    4823539.39 
241    7527655.69    4823573.09 
242    7527656.91    4823582.98 
243    7527657.17    4823585.29 
244    7527658.48    4823598.13 
245    7527659.92    4823612.24 
246    7527660.29    4823615.92 
270    7527649.56    4823556.13 
271    7527647.56    4823541.76 
273    7527603.59    4823706.65 
274    7527612.25    4823703.96 
275    7527617.95    4823702.20 
276    7527620.91    4823700.68 
277    7527623.20    4823698.25 
278    7527624.50    4823695.31 
279    7527624.76    4823691.88 
280    7527622.17    4823667.01 
281    7527619.58    4823642.14 
282    7527614.16    4823595.28 
283    7527608.86    4823549.60 
284    7527608.86    4823548.27 
285    7527609.22    4823546.95 
286    7527602.73    4823548.60 
287    7527605.48    4823556.04 

288    7527610.34    4823597.06 
289    7527615.48    4823641.41 
290    7527615.89    4823645.37 
291    7527616.17    4823648.07 
292    7527618.19    4823667.42 
293    7527620.78    4823692.29 
294    7527620.64    4823694.25 
295    7527619.86    4823696.05 
296    7527618.51    4823697.48 
297    7527616.76    4823698.38 
298    7527540.96    4823573.54 
299    7527540.42    4823572.96 
300    7527638.30    4823764.80 
301    7527650.89    4823760.41 
302    7527654.63    4823759.10 
303    7527656.90    4823758.36 
304    7527659.20    4823757.73 
305    7527661.85    4823757.06 
306    7527684.52    4823751.33 
307    7527697.14    4823748.14 
308    7527699.03    4823747.66 
309    7527713.53    4823743.99 
310    7527721.50    4823741.98 
311    7527735.07    4823738.55 
312    7527717.41    4823652.54 
313    7527737.12    4823737.57 
314    7527738.63    4823735.88 
315    7527739.36    4823733.73 
316    7527739.21    4823731.46 
317    7527736.74    4823722.40 
318    7527732.69    4823707.50 
319    7527729.52    4823695.85 
320    7527727.80    4823689.71 
321    7527565.08    4823562.25 
322    7527545.51    4823570.20 
323    7527545.30    4823571.07 
324    7527545.31    4823571.96 
325    7527551.36    4823621.35 
326    7527551.47    4823622.39 
327    7527560.52    4823699.91 
328    7527561.98    4823707.81 
329    7527562.33    4823709.01 
330    7527562.92    4823710.11 
331    7527563.73    4823711.06 
332    7527564.72    4823711.83 
333    7527565.84    4823712.37 
334    7527567.06    4823712.67 
335    7527568.20    4823712.71 
336    7527569.54    4823712.49 
337    7527569.47    4823712.25 
338    7527626.28    4823804.98 
339    7527625.17    4823803.71 
340    7527624.48    4823802.16 
341    7527621.83    4823792.68 
342    7527618.73    4823781.58 
343    7527618.55    4823779.43 
344    7527619.17    4823777.37 
345    7527616.59    4823794.37 
346    7527611.53    4823776.27 
347    7527597.73    4823726.86 
348    7527594.55    4823715.49 
349    7527593.53    4823713.48 
350    7527591.82    4823712.02 
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351    7527589.67    4823711.33 
352    7527587.42    4823711.51 
353    7527573.73    4823715.45 
354    7527620.51    4823775.68 
355    7527622.37    4823774.60 
356    7527652.26    4823764.16 
357    7527655.95    4823762.88 
358    7527656.99    4823762.52 
359    7527658.05    4823762.19 
360    7527659.11    4823761.89 
361    7527660.18    4823761.61 
362    7527579.66    4823713.75 
363    7527682.11    4823756.07 
364    7527685.60    4823755.19 
365    7527701.74    4823751.12 
366    7527716.18    4823747.48 
367    7527730.63    4823743.84 
368    7527751.17    4823738.66 
369    7527753.71    4823738.02 
370    7527761.06    4823736.28 
371    7527599.58    4823711.49 
372    7527600.25    4823709.39 
373    7527601.65    4823707.69 
374    7527539.77    4823572.50 
375    7527542.74    4823571.31 
376    7527527.47    4823577.15 
377    7527525.81    4823579.73 
378    7527520.28    4823581.77 
379    7527520.88    4823586.07 
380    7527521.92    4823594.19 
381    7527522.67    4823599.89 
382    7527525.31    4823619.83 
383    7527525.32    4823619.96 
384    7527525.22    4823620.06 
385    7527517.19    4823582.98 
386    7527516.49    4823581.05 
387    7527520.16    4823581.82 
388    7527499.98    4823586.60 
389    7527491.33    4823589.45 
390    7527489.07    4823590.15 
391    7527488.60    4823591.04 
392    7527488.30    4823592.00 
393    7527488.17    4823592.99 
394    7527488.21    4823594.00 
395    7527491.77    4823621.29 
396    7527496.47    4823657.40 
397    7527499.58    4823681.29 
398    7527502.76    4823705.70 
399    7527502.85    4823706.39 
400    7527488.67    4823703.85 
401    7527490.09    4823703.42 
402    7527491.42    4823702.76 
403    7527492.62    4823701.89 
404    7527493.66    4823700.83 
405    7527494.51    4823699.62 
406    7527495.16    4823698.28 
407    7527495.57    4823696.85 
408    7527495.74    4823695.38 
409    7527495.67    4823693.90 
410    7527490.47    4823653.96 
426    7527480.18    4823711.34 
427    7527452.57    4823717.37 
428    7527451.59    4823717.80 

429    7527450.84    4823718.58 
430    7527450.45    4823719.57 
431    7527450.47    4823720.65 
432    7527450.63    4823721.38 
433    7527448.94    4823721.75 
434    7527446.72    4823722.23 
435    7527444.05    4823710.02 
436    7527447.27    4823709.32 
437    7527447.96    4823709.17 
438    7527448.12    4823709.90 
439    7527448.55    4823710.88 
440    7527449.32    4823711.63 
441    7527450.32    4823712.02 
442    7527451.40    4823712.00 
443    7527475.49    4823706.73 
463    7527483.14    4823597.63 
464    7527482.74    4823596.15 
465    7527481.96    4823594.83 
466    7527480.87    4823593.76 
467    7527479.53    4823593.02 
468    7527483.17    4823591.93 
469    7527487.02    4823590.77 
470    7527468.60    4823596.21 
471    7527498.81    4823587.07 
472    7527822.35    4823615.95 
473    7527819.95    4823616.07 
474    7527819.54    4823616.09 
475    7527804.56    4823616.83 
476    7527788.18    4823617.64 
477    7527786.21    4823617.74 
478    7527784.72    4823617.71 
479    7527783.24    4823617.49 
480    7527781.81    4823617.08 
481    7527780.45    4823616.48 
482    7527932.90    4823597.82 
483    7527934.51    4823597.30 
484    7527935.90    4823596.32 
485    7527943.51    4823635.39 
486    7527944.20    4823639.38 
487    7527832.01    4823611.24 
488    7527830.59    4823611.42 
489    7527826.77    4823611.73 
490    7527813.06    4823612.41 
491    7527797.61    4823613.17 
492    7527786.27    4823613.73 
493    7527785.27    4823613.69 
494    7527784.29    4823613.48 
495    7527783.56    4823613.20 
496    7527782.88    4823612.83 
497    7527776.91    4823579.05 
498    7527777.76    4823578.50 
499    7527778.83    4823578.07 
500    7527793.98    4823575.18 
501    7527827.32    4823568.88 
502    7527879.55    4823559.03 
503    7527903.32    4823554.54 
504    7527924.13    4823550.61 
505    7527925.57    4823550.52 
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506    7527926.98    4823550.80 
507    7527616.74    4823774.45 
508    7527925.12    4823546.06 
509    7527926.20    4823545.28 
510    7527777.24    4823574.10 

511    7527776.61    4823574.19 

512    7527776.00    4823574.11 

513    7527775.28    4823573.97 

514    7527752.98    4823513.28 

515    7527752.59    4823512.14 

516    7527751.97    4823511.10 

517    7527751.15    4823510.22 
518    7527750.16    4823509.52 
519    7527759.44    4823506.23 
520    7527759.91    4823505.44 
521    7527760.50    4823504.73 
522    7527761.15    4823504.07 
523    7527761.85    4823503.48 
524    7527762.61    4823502.97 
525    7527763.41    4823502.54 
526    7527764.25    4823502.20 
527    7527728.16    4823675.42 
528    7527736.57    4823706.45 
529    7527742.76    4823729.27 
530    7527743.32    4823730.62 
531    7527744.21    4823731.79 
532    7527745.37    4823732.70 
533    7527746.72    4823733.28 
534    7527748.18    4823733.50 
535    7527749.64    4823733.35 
536    7527744.15    4823735.31 
537    7527739.85    4823736.84 
550    7527656.33    4823616.54 
551    7527656.26    4823615.81 
552    7527654.77    4823601.20 
553    7527654.70    4823600.52 
554    7527653.29    4823586.60 
555    7527651.78    4823574.09 
556    7527650.35    4823562.52 
557    7527647.26    4823539.82 
558    7527646.80    4823539.02 
559    7527646.22    4823538.30 
 
Катастарске тачке које задржавају своје коорди-

нате од 1 до 302 приказане су у графичком прилогу 
црном бојом. 

 
4.8. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-987/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 

487 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - 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 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист град Кру-
шевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана  25.12.2020. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПРОШИРЕЊА НОВОГ ГРОБЉА 2 
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 

регулације: 
• 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 Плана детаљне регулације 
проширења Новог гробља 2 у Крушевцу, бр. 350-
432/2020 од 16.06.2020.год. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 06/20); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације проши-
рења Новог гробља 2 у Крушевцу на животну средину 
бр.350-419/2020 од 15.06.2020. год., („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 2/20); 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

• План генералне регулације ''ЗАПАД 1'' („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 2/20“) 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана 

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана 

 
1.2.1 План генералне регулације „ЗАПАД 1“ 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 2/20“) 
 
ПГР-ом „ЗАПАД 1“ у Крушевцу одређене су зоне 

за даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један ПДР проширење 
новог гробља 2  у Крушевцу.  

Обухват плана чини урбанистичка подцелина 
5.10.2 у оквиру урбанистичке целине 5.10. и 
представља део опште стамбене зоне  „Запад“. 

Претежне, допунске и пратеће намене за 
урбанистичку подцелину, у ПГР „ЗАПАД 1“ : 
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Ознака урб. 

подцелине 

Претежна намена Компатибилна намена Пратећа намена 

намена тип намена  намена тип 

5.10.1. 

комуналне 

делатности 

гробље 

(Г) 

јавне функције верски објекат - ЦР становање, 

 до 100ст/ха 

ПС-01 

заштитно 

зеленило 

- - - - - - 

 

5.10.2. 

 

комуналне 

делатности 

гробље 

(Г) 

заштитно 

зеленило 

- - - - - - 

 
''За подцелину 5.10.1. примењиваће се важећа 

планска документација и то ДУП Ново гробље 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 3/03), ПДР 
проширења новог гробља (сл.лист града Крушевца 
04/11), Измене и допуне ПДР проширења новог 
гробља - измена блока Б - ("Сл.лист града Крушевца", 
бр. 4/15). 

За урбанистичку подцелину 5.10.2. утврђује се 
обавеза израде плана детаљне регулације." 

"3.8.7. Правила грађења објеката комуналних 
делатности 

Објекат и површина немењена комуналним 
делатностима на подручју Плана је гробље.  

У оквиру гробља организовати површине за 
сахрањивање, саобраћајнице и стазе, вишефункцио-
нални објекат (помоћне просторије и сл.) и зеленило 
(најмање 10% локације). 

Максимална дозвољена спратност објеката је П. 
У оквиру гробља може се планирати део за 

посебне врсте укопа и друге верске конфесије.  
У оквиру гробља мора да постоји чесма. 
Све грађевине које се изводе за потребе гробља 

морају бити комунално опремљене. 
Планом је дефинисана приступна саобраћајница 

са паркиралиштем за потребе гробља и одређена 
потребним елементима регулације. Траса саобраћај-
нице са паркиралиштем, позиционирана је тако да 
представља функционалну целину са локацијом 
гробља.   

 
Простор за сахрањивање 
 
Стазе које повезују гробове, унутар гробних 

поља, планирати минималне ширине 1м, а главне 
пешачке стазе минималне ширине 2м.  

Бочни размак између гробова планирати 
минималне ширине 0,5м а размак између редова 
гробова минималне ширине 0,6м.  

Колско-пешачке стазе које повезују гробна поља 
планирати минималне ширине 3м.  

Стазе планирати од тврдог материјала, без 
препрека у кретању и уздужног нагиба који 
дозвољава кретање колица за превоз покојника. 

Попречни нагиб пешачких стаза планирати 
максимално 2%.  

На стазама не смеју постојати било какве про-
сторне баријере за кретање особа са инвалидитетом.  

 
 
 
 

Димензије гробних места 
 
Нето димензија гроба представља величину саме 

укопне јаме и износи 80 x 200цм.  
Дно гроба мора бити најмање 50цм изнад највише 

тачке подземне воде.  
Дубина гробног места у земљаним гробовима за 

један ниво сахрањивања не може бити мања од 150цм.  
За сахрањивање у два нивоа дубина гробног 

места се повећава за 60цм. 
Код земљаних гробова треба осигурати најмање 

80цм земље изнад сандука са покојником. 
 
Димензије гробница 
 
Величина породичне гробнице утврђује се 

техничком документацијом, која мора бити у складу 
са урбанистичким планом гробља. 

Димензије гробних места за друге вероисповести 
Величина гробног места за друге вероисповести 

утврђује се техничком документацијом, која мора 
бити у складу са урбанистичким планом гробља. 

Уређење гробних места 
Гробно место се уоквирује оквиром у 

димензијама датим у овим правилима. 
На гробним местима је забрањена изградња 

надстрешница или сличних објеката. 
Споменици и надгробне плоче могу се 

постављати у складу са Градском одлуком која 
регулише ову материју. 

 
Опрема слободних површина  
 
У оквиру гробног поља, нарочито уз стазе са 

зеленилом или на мањим поплочаним проширењима, 
планирати потребан мобилијар (клупе, корпе за увело 
цвеће и друге отпатке и сл.). 

 
Ограђивање гробља 
 
Ограда може бити жичана са зеленилом, или 

метална са зиданим парапетом и стубовима, 
обликована према традиционалним елементима 
локалне архитектуре. На колским и пешачким 
прилазима планирати капије које се могу 
закључавати. Максимална висина ограде може бити 
1.4м." 
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ИЗВОД ИЗ ПГР-а ЗАПАД 1 - Планиране претежне намене по урбанистичким целинама 
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1.2.2. Остала документација од значаја за израду 
плана 

 
У претходном периоду није рађена планска 

документација са детаљном разрадом локације којом 
би били утврђени услови уређења и услови градње у 
обухвату планског подручја. 

За потребе утврђивања погодности локације у 
поступку доношења Измене Генералног урбани-
стичког плана Крушевац 2025, у делу урбанистичких 
целина 5.10, 10.2 и 5.11 („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 13/19“),  урађен је: 

• Елаборат геотехничких услова проширења 
Новог гробља у Крушевцу – „GeoProjekting“ Ниш 
бр.06-02/19, фебруар 2019.г., којим је показано да 
општа процена погодноси терена и природних 
карактеристика за подручје плана, нема значајнијих 
ограничења  

• Стратешка процена утицаја на животну 
средину измене генералног урбанистичког плана 
Крушевац 2025 у делу урбанистичких целина 5.10, 
10.2 и 5.11- ECOlogica URBO DOO Крагујевац, 
Август 2019.г. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом катастар-

ских парцела 
 
Граница комплекса обухваћена ПДР-ом "Проши-

рења Новог гробља 2" (у даљем тексту граница) кроз 
К.О. Пакашница почиње, у северном делу комплекса 
од тромеђе к.п. бр. 66/11, 66/10 и 869 (пут) и иде према 
југу и западу обухватајући к.п.бр. 66/11 и даље 
југоисточном границом следећих к.п. бр. 66/16; 66/32; 
66/15 и 66/14 до тромеђе к.п.бр. 66/14; 66/20 и 283/2. 
Од те тромеђе граница скреће према југоистоку, 
обухватајући к.п.бр. 283/2; 283/3 и 265/1 до тромеђе 
к.п.бр. 265/1; 67/5 и 264/3, где се ломи према 
југозападу границом следећих парцела које обухвата 
265/1; 265/2: 265/3; 887; 274 и 277/4 (део), одакле 
скреће према северозападу и прати југозападну 
границу к.п.бр. 277/4; 277/2; 277/3 и 887 до пута 
к.п.бр. 869, који пресеца и настављајући у истом 
правцу југозападном границом к.п.бр. 290/1 до 
границе К.О. Пакашница и К.О. Лазарица. Граница 
затим иде према североистоку и прати границу 
катастарских општина обухватајући катастарске 
парцеле које припадају К.О. Пакашница, до тромеђе 
к.п.бр. 873/3, 60 и 869, одакле наставља према истоку 
кроз К.О. Пакашница обухватајући део к.п.бр. 869 
(пут), односно прати северну границу пута, 
пресећајући к.п.бр. 61/2 и 62, до тромеђе к.п.бр. 64/3, 
64/2 и 869, затим пресеца к.п.бр. 64/3, до раскрснице 
улице Дарвинове, одакле се  ломи се према југу 
пресецајући к.п.бр. 869 (Дарвинова), до тромеђе 
к.п.бр. 869, 66/3 и 66/4. Од те тачке граница скреће 
према западу, пресеца к.п.бр. 66/4 и 66/9, па северном 
границом к.п.бр. 66/10 долази до места одакле је опис 
започео. Све катастарске парцеле припадају К.О. 
Пакашница.  

Попис пацела у обухвату Плана:  
Границом Плана обухваћене су следеће, целе 

катастарске парцеле бр.: 66/11; 66/16: 66/32; 66/15; 
66/14; 283/2; 283/3; 265/1; 265/2; 265/3; 282/4; 282/3; 

282/2; 282/1; 887; 274; 277/4; 277/2; 277/1; 277/3; 
290/1; 289/2; 289/1; 288; 287/2; 287/1; 286; 285 и 284,  
као и делове следећих к.п.бр.: 869 (пут); 61/2; 62; 64/3; 
66/4 и 66/9, све КО Пакашница.  

Површина обухвата Плана је 13,02 хектара.  
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Локација планираног проширења гробља налази 

се у југозападном делу територије града Крушевца, 
наслања се директно на постојеће Ново гробље.  

Приступ локацији могућ је преко улице 
Дарвинове.  

Подручје обухваћено Планом представља део 
опште стамбене зоне у оквиру ПГР-а „Запад 1“. 
Планом је обухваћено планирано проширење гробља 
са делом приступне саобраћајнице (ул. Дарвинова). 

 
1.4.2. Природне карактеристике подручја  
 
Подручје Крушевца геоморфолошки, припада 

западноморавској долини, где су претежно развијене 
простране алувијалне равни доњег тока Западне 
Мораве и Расине са израженим језерским и речним 
терасама, млађе геолошке историје.     

Положај локације је у подножју брда Багдала у 
рубном јужном делу, на вишој  западноморавској 
речној тераси, са апсолутном надморском висином од 
180м у јужном делу до 213м у западном делу подручја 
плана. Терен у обухвату плана чине огранци брда 
Багдала, падина нагнута према југоистоку, односно 
према Гарском потоку, који у том делу тангира 
подручје плана. 

Геолошке карактеристике терена представљене 
су речним и језерским седиментима, класичне 
пелитске и карбонатне формације, западно од 
Карпата, где су заступљени шљункови и пескови.    

Педолошки састав земљишта чине алувијални 
наноси некарбонатни, а литолошки чланови који 
учествују у грађи терена су хумус, прашинаста и 
песковита глина. У хидролошком смислу терен на 
подручју плана спада у безводне, без површинских 
водотока (у непосредној близини, југоисточно од 
границе плана протиче Гарски поток, који у овом делу 
није регулисан) и нема подземних вода на истражним 
бушотинама.    

На основу општих Сеизмичких карата за 
повратни период од 500 година, конкретна 
микролокација се налази у зони 80 сеизмичког 
интензитета по МCS, са коефицијентом сеизмичности 
0,06, као средње тло представљено глинама.   

Опште климатске карактеристике: Према 
доступним подацима за метеоролошку станицу 
Крушевац, просечна годишња температура ваздуха 
износи око 11,4°С, најхладнији месец је јануар са 
средњом температуром од 0,2°С, а најтоплији јули са 
21,8°С, што килими Крушевца 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 
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заступљен континенталан плувиометријски режим, а 
падавине у облику снега се јављају од новембра до 
априла. У току године највећу честину јављања имају 
тишине, а најчешће заступљен је јужни ветар. 

За потребе израде Измена ГУП-а, за предметно 
подручје урађен је Елаборат геотехничких услова 
проширења Новог гробља на локацији у Крушевцу – 
„GeoPro-jekting“ Ниш. Према Елаборату 
геотехничких услова локације, истражним радовима 
није констатована појава подземне воде, а према 
физичко – механичким параметрима, тло се сврстава 
у групу средње стишљивих, према домаћим 
прописима и нормама за фундирање. 

Општа процена погодноси терена и природних 
карактеристика је да на подручју плана нема 
значајнијих ограничења, терен представља стабилну 
и повољну средину за грађење, јер нема појава 
инжегерско-геолошких нестабилности (клижење, 
ручевање, одрони и сл.). Према категоризацији 
земљиште припада групи у којима се ископ може 
обављати ручно, ашовом, лопатом, пијуком, крампом.  

  
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Обухват овог планског подручја налази се у 

целости у грађевинском подручју. Југозападна 
граница обухвата планског подручја уједно 
представља и део границе грађевинског подручја, што 
је приказано у графичком делу плана. 

 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
Простор у обухвату Плана је неизграђен, 

обрастао самониклом травом и местимично дрвећем, 
шибљем и жбуњем. Мања подручја у оквиру локације 
се периодично обрађују. 

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација терена 
 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом локалне саобраћајнице са 
североисточне стране, без асфалтног коловозног застора 
и са неадекватним профилом за двосмерни саобраћај. 

У оквиру подручја Плана нема уређених паркинг 
места на јавним површинама. 

 
Нивелација терена 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

тангира са североисточне стране комплекса улица 
Дарвинова. Саобраћајница је са савременим 
коловозним застором, нивелација је задржана по 
постојећем тј. фактичком стању. 

У нивелационом смислу читав посматрани 
комплекс генерално пада ка истоку  и југу. Постојећи 
терен је брдовит, тако да се планирана нивелација мора 
прилагодити терену у оквирима техничких прописа. 

1.4.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Постојећа локација Новог гробља је прикључена 

на јавну, градску водоводну мрежу. Капацитет 
постојеће водоводне мреже задовољава потребе 
прикључивања новопланиране локације. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Дуж југоисточне границе новопланираног компле-

кса постоји изграђен градски колектор, пакашнички 
колектор канализације отпадних вода, део канализационе 
мреже града Крушевца, са одводом отпадних вода ка 
централном постројењу за прераду отпадних вода 
(ЦППОВ). На овај колектор је прикључен део стамбених 
објеката у оближњим саобраћајницама, те се на ову 
канализацију могу прикључити и санитарни чворови са 
предметне локације. 

 
Мрежа атмосферске канализације и водопри-

вредна инфраструктура 
 
Правцем југоисток се пружа природни водоток, 

Гарски поток. Предметна локација се налази на 
узвишењу, тако да није изложена великим водама које 
се у водотоку могу појавити. На северној граници 
комплекса, у улици Дарвиновој је изграђен атмо-
сферски колектор, са одводом у Гарски поток. 

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана не постоји 

електроенергетски водови и објекти 
 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана не постоји TК мрежа. 
 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног ПДР-а не постоји 

изграђена инсталација градског топлификационог 
система. 

 
Гасификација 
 
На подручју предметног ПДР-а не постоји 

изграђена инсталација гасоводне мреже. 
 
1.4.5. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у обухвату плана чини 

углавном самоникла вегетација и пољопривредне 
површине на простору планираном за проширење 
гробља. 
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ДЕО II - ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Овим Планом детаљне регулације планира се 

изградња проширења постојећег Новог гробља са 
пратећим елементима (гробна поља, приступне стазе, 
заштитно зеленило, тоалет, продајни простор за цвеће 
и свеће и паркинг простор). 

Одређивањем статуса земљишта створени су 
услови за решавање имовинско правних односа и 
реализацију планираних садржаја. 

Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном кому-
налном инфраструктуром.  

Основна концепција уређења гробља заснива се 
на функционалном повезивању са постојећим 
гробљем и на просторном распореду гробних поља 
тако да се формирају четири кружна ''трга'' међусобно 
повезана ортогоналним ''авенијама'' формираним 
појачаним зеленилом уз главне колске стазе. 

Гробна поља чине гробна места са уређеним 
зеленилом, чесмом и приступним стазама. 

Гробна места планирана су за вертикални 
вишеструки укоп, за максимално три укопа. 

У североисточном делу планског подручја налази 
се приступна двосмерна саобраћајница (ул. 
Дарвинова) којом се улази у гробље и долази до места 
за паркирање. У северозападном делу планског 
подручја планирано је још једно паркиралиште, до 
кога се долази двосмерном саобраћајницом из правца 
постојећег гробља. У крајње јужном делу планског 
подручја оставља се резервисан простор за још једно 
паркиралиште, које ће се реализовати након обезбе-
ђивања приступне саобраћајнице. 

У оквиру гробља опредељена је локација за тоалет, 
продају свећа и цвећа и место за одлагање комуналног 
отпада. Планира се спољна расвета гробља. 

Простор за сахрањивање уоквирен је заштитним 
зеленилом оријентисаним према зонама намењеним 
становању. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
На основу стечених услова и планираних 

потреба, подручје које се разрађује Планом третирано 
је као јединствена целина са свим неопходним 
садржајима у функцији основне намене простора. 

Планом је дефинисана детаљна намена и органи-
зација простора, као и њој компатибилна намена. 

 
2.2.1. Простор за сахрањивање са пратећим 

садржајем 
 
Простор намењен сахрањивању организован је 

кроз гробна поља. Просторни распоред гробних поља 
је такав да се формирају четири ''трга'' кружне форме, 
међусобно повезана ортогоналним ''авенијама'' 
формираним појачаним зеленилом уз главне колске 
стазе. 

Главно место, у просторном смислу, представља 
северни  ''трг'' у облику кружне форме позициониран 

тако да повезује постојећи и нови део гробља како би 
се остварио континуитет просторне целине. 
Постојећом стазом из правца капеле се преко уређене 
зелене површине долази до кружне форме у коју је 
смештен розаријум и колумбаријум. Око централног 
кружног простора су гробна поља намењена алеји 
заслужних грађана и гробна поља са гробницама. 
Западно од овог простора је гробно поље намењено 
хоризонталном укопу. Источно од овог простора је 
гробно поље намењено за друге вероисповести. 

Јужни ''трг'' намeњен је осаријуму, западни ''трг'' 
намењен је врту сећања и источни ''трг'' намењен је 
лапидаријуму. 

У крајњем југозападном делу је гробно поље 
намењено закопавању пато-анатомског медицинског 
отпада.  

Остала гробна поља намењена су за вертикални 
вишеструки укоп (маx троструки). 

Величина гробља проистекла је из демографских 
података за насељена места за које се гробље планира, 
као и из укупне доступне површине опредељене за 
гробље. Укупан максималани број гробних места је 
33856 места, и то: за хоризонтални укоп, у 
једноструким гробовима 36, двоструким 256 и 
троструким 54, гробницама 1352, алеји заслужних 552  
и за вертикални укоп (маx троструки) 31608 места.  

У обухвату планског подручја опредељене су 
локације за паркиралиште.Укупан број паркинг места 
је 156. 

У крајње јужном делу планског подручја оставља 
се резервисан простор за још једно паркиралиште, 
које ће се реализовати након обезбеђивања приступне 
саобраћајнице. 

У оквиру гробља опредељена је локација за 
тоалет, продају свећа и цвећа и место за одлагање 
комуналног отпада. 

Простор за сахрањивање уоквирен је заштитним 
зеленилом оријентисаним према зонама намењеним 
становању. 
 

Ознака урб. 

подцелине 

Намена површина 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена  

5.10.2. 
комуналне 

делатности 

гробље 

(Г) 

заштитно 

зеленило 

- - 

 

2.3. Биланс површина  

 

намена 

површина 

постојеће 
стање планирано 

(ха) % (ха) % 

Пољопривредно 
земљиште 12.6 96.77 0 0 

Гробна поља 0 0 6.78 52.07 
Колско пешачке 
саобраћајнице  0.6 3.23 1.37 10.51 

Пaркинг простор 0 0 0.57 4.4 

Зеленило 0 0 4.30 33.02 

УКУПНО 13.2 100 13.02 100 
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2.4. Урбанистички услови за уређење 
површина и објеката јавне намене 

 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама 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: 

• Гробље 
• Саобраћајнице у укупном профилу и 

окретнице 
 

намена површина 
Површина (aрa) 

(планирано стање) 

Гробље 1294,95 ара 
Саобраћајнице у укупном 

профилу и окретнице 10,10 ара 

 

2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Попис парцела опредељених за површине јавне 

намене и објекте јавне намене 
 

површине јавне намене 

јавне 

површине 

ознака 

ново- 

форми- 

ране 

грађе-

винске 

парцеле 

попис парцела 

Гробље 

Све КО 

Пакашница 

1 

цела к.п.бр. 

887, 66/11, 66/14, 

66/15, 66/16, 66/32, 

265/2, 265/3, 274, 

277/1, 277/2, 277/3, 

282/1, 282/2, 282/3, 

282/4, 284, 285, 286, 

287/1, 287/2, 288, 

289/1 и 290/1 

део к.п.бр. 
869, 283/2, 283/3, 

265/1 и 277/4 

Саобраћајницe 

у укупном 

профилу  

Све КО 

Пакашница 

2 део к.п.бр. 869, 64/3, 66/4 и 66/9 

3 део к.п.бр. 283/2 и 283/3 

 4 део к.п.бр. 265/1 

 

2.5. Урбанистички услови за уређење и 
изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  
 

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'' 

планирано је да локална ободна саобраћајница 
представља део ниже мреже саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу саобраћајница за 

приступ гробљу (са североисточне стране) 
представља ободну саобраћајницу за посматрани 
простор, и служи као приступна саобраћајница. 
Саобраћајница која омогућава приступ преко 
постојећег гробља планирана је са северозападне 
стране комплекса. 

 
Елементи регулације саобраћајница дати су на 

графичком прилогу бр. 03. „Регулационо нивелациони 
план“. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај за предметни простор се 

одвија ободном локалном саобраћајницом (са 
североисточне стране Плана) и служи за непосредни 
приступ гробљу од стране корисника. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

планирано је да саобраћајнице имају следеће 
техничке карактеристике: 

• Саобраћајница са североисточне стране 
гробља за двосмеран саобраћај са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза 5.50 метара, управним 
паркирањем 5.00 метара и једностраним тротоаром 
ширине 1.60 метара; 

• Саобраћајница са северозападне  стране 
гробља за двосмеран саобраћај са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза 5.50 метара; 

• Колско пешачки приступ унутар гробља, 
ширине коловоза 3.00 метара, без тротоара; 

 
Тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 
Радијуси укрштања приступних саобраћајница 

гробљу са ободном саобраћајницом су мин 4,50 
метара. 

Техничке карактеристике поменутих саобра-
ћајница дате су на графичком прилогу бр. 3. 
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Посебне обавезе коридора и улица према јавном 
саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног превоза није могуће. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање коловозом са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Простор обухваћен регулационим планом 

захтевао је и одређени концепт паркирања, а он се 
може укратко описати на следећи начин: 

• у посматраном простору предвиђа се 
изградња вануличног паркиралишта на  две локације 
гробља укупног капацитета 60 и 96 п.м. за путничка 
возила, 

• где год је могуће, завршну обраду простора за 
паркирање предвидети са растер плочама, чиме се 
постиже повећање процента зеленила у простору 
Плана, 

• такође предвиђен је паркинг простор са јужне 
стране који ће се накнадно разрађивати и његов 
приступ је са саобраћајнице која је ван оквира овог 
Плана (око 60п.м.). 

 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

тангира са североисточне стране комплекса улица 
Дарвинова. Саобраћајница је са савременим 
коловозним застором, нивелација је задржана по 
постојећем тј. фактичком стању. На планираним 
саобраћајницама  и пешачким стазама које треба да се 
изграде дате су коте нивелације и подужни падови  у 
свим карактеристичним тачкама по свим важећим 
техничким прописима и нормативима. 

У нивелационом смислу читав посматрани 
комплекс генерално пада ка истоку  и југу. Постојећи 
терен је брдовит са минималним и максималним 
подужним падовима ( где је терен условљавао 
максимум подужни нагиб). Посматрано на нивоу 
читавог предметног блока тај подужни нагиб  се креће 
од 0,5% до 10,85%, у  изузетним случајевима тј 
пешачким стазама око гробних блокова  је 13,55%. 
Подужни падови су усвојени на основу сагледавања 
постојећег стања терена и  њиховог уклапања са 
планираним саобраћајницама и пешачким стазама. 

Због наведене нивелације терена као начин 
дренирања и одводњавања простора предлаже се 
искључиво систем атмосферске инфраструктуре. 

У нивелационом смислу све постојеће 
саобраћајнице у оквиру предметног комплекса са 
савременим коловозним застором задржавају своје 
нивелете коловоза и тротоара. Уколико се предвиђа 
проширење или девијација неке од улица са 
савременим коловозним застором њена кота нивелете 
остаје иста обзиром да су на исту већ наслоњени и 
прилагођени контактни улази и објекти. Услови 
одвођења вода гравитационим путем су повољни. 

 

2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
У оквиру локације се планира постављање више 

јавних чесама и једног санитарног чвора. Довод воде 
до ових објеката је са постојеће водоводне мреже 
локације Новог гробља која је део водоснабдевања 
града Крушевца и задовољава потребе локације како 
у погледу квалитета, тако и у погледу капацитета 
водоснабдевања. 

 
Услови изградње 
 
• материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

• минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 0,6м до темена цеви.  

• приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

• цеви обавезно поставити на постељици од 
песка;  

• 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 
објеката се не смеју постављати било какви други 
објекти; 

• димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Санитарне отпадне воде из новопланираних 

санитарних чворова ће се одвести до постојеће јавне 
канализације на северној граници парцеле, 
канализационим колектором. 

Услови изградње 
• мрежа се мора градити од материјала који су 

атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 
• мора се обезбедити апсолутна 

водонепропусност 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 
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они постављају у травнатим површинама без 
саобраћајног оптерећења); 

• изнад и испод ових инфраструктурних 
објеката се не смеју постављати било какви други 
објекти; 

• 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 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације 
 
Новопланиране саобраћајнице ће се одводњавати 

системом атмосферске канализације, системом 
затворених канала. Сливна површина се дели на два 
слива, Гарски поток и постојећа атмосферска 
канализација у улици Дарвиновој. Планира се да 
системом атмосферских колектора буду прихваћене и 
воде са јавних чесама. Сливне везе се остварују 
помоћу линијских сливника који се постављају 
попречно у односу на саобраћајнице које се 
одводњавају. 

 
Услови изградње 
 
• Реципијенти за одвод ових вода су природни 

водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет 

• Хидраулички прорачун се спроводи за 
меродавну кишу за подручје града Крушевца: 
двогодишња киша у трајању од 15 мин., интензитета i 
= 160 l/sec/ha 

• 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 се превасходно одводе 
гравитационим путем 

• Могуће је на терену због мањег оптерећења 
канализационих колектора одводити воду до 
природних или вештачких ретензија са 
контролисаним испустом у канализациону мрежу 

• 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. Ревизиони 
силази се постављају и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 50м. 

• 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 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Трасе електроенергетских водова дате су у 

графичком прилогу. Напајање извршити из постојеће 
ТС 10/0,4 kV „Ново гробље“. 

 
Услови изградње 
 
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. 
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Приближавање и укрштање енергетских и 
телекомуникационих каблова 

 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

• 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
• 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи 
од 0,3м. Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекому-
никациони 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 трансформа-
торских станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   
канализационих цеви. Хоризонтални размак 
енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви 
треба да износи најмање 0,5м за каблове 35 kV, 
односно најмање 0,4м за остале каблове.При 
укрштању, енергетски кабл може да буде положен 
испод или изнад водоводне или канализационе цеви 
на растојању од најмање 0,4м за каблове 35 kV, 
односно најмање 0,3м за остале каблове.Уколико не 
могу да се постигну размаци према горњим тачкама 
на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз 
заштитну цев.На местима паралелног вођења или 
укрштања енергетског кабла са водоводном или 
канализационом цеви, ров се копа ручно (без 
употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви гасовода. Размак 
између енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

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

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 

стране места укрштања или целом дужином 
паралелног вођења. На местима укрштања цеви 
гасовода се полажу испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове 
треба 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 . 
 
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у 

профилима саобрађајних површина према регула-
ционим елементима датим на графичком прилогу. 

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

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

• 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
• 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског 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 телекомуни-
кационог 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 телекомуни-
кационог кабла и фекалне канализације на 
међусобном размаку од најмање 0,5 м.Укрштање 
телекомуникац. кабла и цевовода фекалне 
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канализације врши се на размаку од најмање 0,5м. 
Угао укрштања треба да буде што ближе 90◦ а 
најмање 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуника-
ционог 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. Eнергофлуиди 
 
На предметном планском подручју нису 

планиране машинске инсталације, с обзиром на врсту 
и намену објеката. Привремено грејање објеката 
комерцијалне намене врши се прикључком електро-
термичких уређаја на електроенергетску мрежу. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
У оквиру граница Плана, планира се зеленило 

гробља, као зеленило специфичне намене, заштитно 
зеленило и линеарно зеленило паркинга. Површина 
зеленила је 28569м2 или 22% укупне површине. 
Заштитно зеленило је површине 15215м2 или 12%. 

Зеленило у оквиру самог простора за 
сахрањивање има вишеструку улогу и значај. Такође, 
избор врста је специфичан и условљен карактером 
објекта и биолошким својствима  самих биљака. 

Основу зеленила чине две зелене алеје које 
повезују четири кружна елемента у облику крста. 
Истовремено повезују везу са старим делом Новог 
гробља, колске улазе, односно паркинге  и све колско-
пешачке стазе у оквиру планираног дела гробља. 
Ширина ових трака је 5м. У њима се планира дрворед 
високих лишћара и четинара у комбинацији са 
врстама средње висине и партерним зеленилом. Могу 
се користити и егзоте са високим декоративним 
својствима али основу треба да чине аутохтоне и 
добро  прилагођене врсте са хигијенско-санитарном 
улогом. 

Гробна поља су оивичена зеленим тракама 
минималне ширине 1,5м. У овим тракама се планира 
садња лишћарских врста које би својом крошњом 
стварале засену гробних места. Ради заштите гробова, 
корен се може механичком препреком (садњом у 
озиданим јамама)  ограничити у ширењу ка гробном 
пољу. Такође се препоручује садња разних форми 
четинара (пирамидалних, округлих, топијарних и сл.) 
и ниских лишћарских жбунова. 

Зеленило у оквиру кружних елемената је у 
функцији основне намене ових површина. У простору 
намењеном колумбаријуму и розаријуму, зеленилом 
се остварују услови за формирање мирне и 
достојанствене површине за полагање урни. 
Истовремено, ово зеленило је део главног, улазног 
дела у планирани део гробља, тако да је његова улога, 
пре свега, естетска. Дозвољена је садња декоративних 
врста и цвећа. Основу треба да чини партерно 
зеленило са појединачним, солитерним стаблима и 
акцентима. 

На простору планираном за осаријум планирати 
декоративно зеленило са учешћем високих лишћара и 
четинара.  

У врту сећања, планира се формирање мањег 
појаса зеленила за визуелну и звучну изолацију и 
стварање атмосфере за евоцирање успомена. 

Линеарно зеленило се планира на паркинзима 
колских приступних саобраћајница. 

Заштитно зеленило се планира у контактној зони 
са становањем. Променљиве је ширине, али не може 
бити мање од 10м. Омогућава формирање појаса 
високог лишћарског и четинарског двећа. Планирају 
се претежно аутохтоне врсте, које су добро 
прилагођене микроклиматским и педолошким 
условима. 

 
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 обухва-

ћеног подручја  
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
У границама плана нису евидентирана непо-

кретна културна добра као ни заштићени објекти 
културног наслеђа. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и приро-

дних добара 
 
У обухвату граница овог урбанистичког плана 

нема евидентираних природних добара. 
Планирана намена површина је усклађена са 

наменама дефинисаним планом вишег реда (ПГР 
Запад 1) у делу рубне зоне града, односно део 
приградског насеља Пакашница у оквиру 
грађевинског подручја, површина опредељена за 
проширење гробља.   

Планом је прописано обавезно процентуално 
учешће зеленила и уређење слободних површина и 
дефинисање заштитног зеленила гробља и „зелених 
коридора”. 

У циљу заштите природе и биодиверзитета и 
унапређења стања животне средине, у планска 
решења уграђени су прописани услови и обавезне 
мере: 

• поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, утврђена растојања, учешће површина 
под зеленилом и сл.;   

• изградња и потпуно инфраструктурно 
опремање по највишим еколошким стандардима, тако 
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да се не ремете подземне хидрографске везе и 
карактеристике подземних и површинских вода; 

• уређење и озелењавање слободних површина 
и формирање заштитног зеленила у циљу повећања 
заступљености зеленила и његове функционалности, 
планирано као линијско зеленило и заштитно 
зеленило око гробља просечне ширине 15м и сл.; 

• формирање и уређење нових зелених 
површина, дрвореда и заштитног зеленила, планирано 
је као зеленило високе декоративности и тематски 
усклађено са архитектуром и урбаним мобилијаром, 
уз препоруку примене аутохтоних, брзорастућих 
врста, уз избегавање врста које су алергене и 
инвазивне;  

• уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, сходно Закону о 
заштити природе извођач радова је дужан да о томе 
обавести Министарство заштите животне средине 
односно предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. 

 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину, надлежно одељење Градске 
управе донело је Одлуку о неприступању изради 
Стратешке процене утицаја ПДР проширења Новог 
гробља 2 на животну средину (Службени лист града 
Крушевца, бр. 9/2016).  

Подручје у обухвату плана је у оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
„ЗАПАД 1“, а обавезне мере заштите су: 

• поштовање задатих урбанистичких 
параметара, посебно односа изграђених и слободних 
површина и карактера планиране изградње;  

• комунално и инфраструктурно опремање, 
адекватна дренажа терена и управљање 
атмосферским водама, ради спречавања негативних 
утицаја на земљиште, подземне и површинске воде и 
здравље становништва;  

• поштовање задатог односа изграђених и 
зелених површина и обавезно пејзажно уређење 
слободних површина и формирање заштитног зеленог 
појаса применом одговарајућих врста зеленила; 

• примена мера заштите животне средине 
обавезна је при реализацији пројеката (изградња, 
извођење радова) и саставни је део локацијских 
услова;  

• обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, на основу Закона о процени утицаја 
и Уредбе 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). 

 
Заштита ваздуха 
 
У оквиру саобраћајних и паркинг површина, 

обавезно је планирати линијско зеленило, као и 
обавезно пејзажно уређење слободних површина.   

Унутар комплекса гробља формирати појасеве 
заштитног зеленила средњег и високог растиња дужег 
вегетационог периода.   

Уређење и озелењавање слободних површина 
(травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са 
планираном наменом.  

Сахрањивање вршити на основу закона и прописа 
који регулишу ову област и у складу са правилима, у 
циљу заштите здравља становништва и спречавања 
ширења зараза.      

 
Заштита вода  
 
Заштита вода површинских и подземних, 

подразумева одговарајуће биолошке и техничко - 
технолошке мере, односно комунално уређење и 
опремање локације одговарајућом хидротехничком 
инфраструктуром и одвођење атмосферских и 
оцедних вода у односу на нагиб терена и правац 
кретања подземних вода, применом савремених и 
еколошки прихватљивих  решења.    

 
Заштита земљишта 
 
Заштита земљишта подразумева рационално 

коришћење у складу са планираном наменом и 
условима терена на локацији, као и стриктно 
поштовање дефинисаних урбанистичких параметара 
и уређења слободних површина.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода на земљиште и обавезна је санација 
свих деградираних површина.  

 
Управљање отпадом 
 
Поступање са отпадом је у складу са Локалним 

планом управљања отпадом и организовано преко 
надлежног јавног комуналног предузећа. 

Обезбедити простор за постављање 
одговарајућих судова (контејнери, канте и др. судови) 
за сакупљање отпада са простора гробља (комуналног 
и биолошког - сувог цвећа, траве, грана) и редовно 
пражњење судова према условима надлежног 
комуналног предузећа. 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства зрачења, услове 
коришћења извора ових зрачења и представљају 
обавезне мере, услове коришћења и уређења простора. 

При реализацији објеката/уређаја извора нејони-
зујућег зрачења, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине о потреби 
израде Студије о процени утицаја на животну средину 
у складу са 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).   
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Посебне мере заштите за гробља 
 
У складу са резултатима геотехничког елабората 

и спроведеним посебним  анализама, планирати 
распоред поља за сахрањивање. 

Спровести неопходне техничке мере за 
површинско одводњавање како у току градње, тако и 
у току експлоатације гробља. 

Колско-пешачке стазе уредити уз поштовање 
општих мера заштите вода и земљишта. 

По укопавању посмртних остатака, гробна места 
уредити на одговарајући начин.  

Гробље реализовати по одговарајућем пројекту 
уређења и озелењавања (површине за сахрањивање, 
заштитни појас уз ограђену границу гробља).  

Пратити стање квалитета земљишта и 
површинских и подземних вода, у односу на нагиб 
терена и правац кретања подземних вода.  

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
Приликом извођења радова на припреми терена и 

изградњи објеката, планирати и применити следеће 
мере: 

• све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводити искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

• приликом извођења радова максимално 
задржати конфигурацију терена; 

• у току изградње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање грађе-
винског 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, а 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 архео-
лошке предмете, извођач радова је дужан да одмах 
прекине радове и обавести надлежну организацију за 
заштиту споменика културе; 

• уколико се у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног добра, извођач 
радова и инвеститор су дужни да о томе обавесте 
надлежну организацију за заштиту природе и предузме 
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, 

• електрична мрежа и инсталације су у складу 
са прописима из ове области, 

• објекти морају бити снадбевени одгова-
рајућим средствима за гашење пожара, 

• уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановим 33. и 34. 
Закона о заштити од пожара (Сл.гл.РС 111/09, 20/15 и 
87/18), урадити главни пројекат заштите од пожара.  

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски облико-

вати 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. 

Ниска спратност објекта омогућава брзу и 
ефикасну евакуацију запослених радника и 
материјалних добара из објекта док слободне 
површине у оквиру плана представљају против-
пожарну преграду и простор на коме је могуће 
извршити евакуацију запослених радника и 
материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
При пројектовању објеката обавезно је разрадити 

мере заштите од пожара и то: 
• у пратећим објектима (тоалети и продајни 

пункт) 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 запаљивх материја, уља за 
ложење или гасних котларница морају се обавезно 
применити технички прописи за ову врсту горива; 

• сви објекти морају бити обезбеђени 
одговарајућим средствима за гашење пожара 
(пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и 
другим средствима, као и уређајима за дојаву и 
гашење пожара према главном пројекту заштите од 
пожара); 

• електрична мрежа и инсталација морају бити 
у складу са прописима из ове области; 

• нови објекти морају бити изграђени од 
тврдих, инертних и ватроотпорних материјала 

• као и остале мере предвиђене правилницима 
из ове области. 

 
Да би се спровеле мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовати сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 
20/15 и 87/18), Правилнику о техничким нормативима 
за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о 
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техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", 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). 

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 09/17.1 бр. 217-325/20 од 30.09.2020. 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 само-
управе израђује План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Репу-

бличког сеизмолошког завода, подручје обухваћено 
Планом у целини припада зони 8° МЦС, што 
представља условну повољност са аспекта сеизми-
чности 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. (Правилник о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима „Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 
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 органи-
зације 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: 

• 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),  

• избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је 
и рампом поред степеништа. 

 
2.10. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
На простору Плана нису планирани објекти који 

подлежу прописима из ове области (Правилник о 
енергетској ефикасности зграда, „Службени гласник 
РС“, бр. 61/11 и Правилник о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда, „Службени гласник РС“, бр. 
69/12), односно зграде на гробљима спадају у зграде 
за обављање верских и других обреда, за које није 
потребно прибављање енергетског пасоша.  

Енергетска ефикасност конкретног простора, 
постиже се коришћењем ефикасних система расвете и 
других система инсталација који ће бити дефинисани 
кроз израду техничке документације.  

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности односе се на рационалну потрошњу 
енергије коришћењем обновљивих извора енергије, 
постављање јавне расвете са фотонапонским 
панелима и уградња штедљивих потрошача енергије.   

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
односно препарцелације и урбанистичко-архи-
тектонског конкурса 

 
Планом нису одређене локације за израду 

урбанистичког пројекта. 
Планом нису одређене локације за израду 

урбанистичко-архитектонског конкурса. 
Урбанистички пројекат може се радити у складу 

са Законом и на захтев инвеститора. 
За површине осталих намена, пројекти парце-

лације, односно препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом.  

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
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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, 
односно имовинско стање, постојећи терен или тип 
изградње. 

 
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: 

 
• терцијална саобраћајница 5.5м 
 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу 

регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај грађевинске линије, утврђен је у односу 

на регулациону линију. 
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 

парцеле. 
Минимално растојање објекта од бочних и задње 

границе парцеле је 3.0м. 
Минимално растојање између објеката на 

суседним парцелама је ½ висине вишег објекта, не 
мање од 5м. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Реализација планираних садржаја вршиће се на 

основу правила уређења, општих услова изградње и 
правила грађења по блоковима. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објекта комуналних делатности – хришћанско гробље 
са пратећим садржајем. 

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 било која изградња објеката који су 

у супротности са наменом утврђеном Планом. 
 
 
 

Изградња у зонама заштите 
 
На основу услова утврђених у Плану генералне 

регулације ''Запад 1'' у зони заштите комплекса 
посебне намене (зона забрањене изградње) није 
планирана изградња. 

 
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. 

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); 

 
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 високоградње 

(тоалети и локали за продају свећа и цвећа) мора бити 
за мин 10цм виша у односу на коту нивелете присту-
пног пута; 

 
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 прела-
зити 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. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

не могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, или зеленилу у оквиру 
саме парцеле, односно регулисаној атмосферској 
канализацији. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско обли-
ковање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике. 
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Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°. 
 
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.  

Грађевинска парцела гробља ограђује се 
транспарентном оградом максималне висине 1,4м, 
која може имати парапет максималне висине 0,4м. На 
колским и пешачким прилазима планирати капије 
које се могу закључавати. 

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локације планирана је посебна 

површина за постављање контејнера или 
одговарајућих посуда за привремено одлагање 
различитих врста отпада са простора гробља 
(комунални и биолошки - суво цвеће, трава, гране; 
пластика; папир), за примарну селекцију и издвајање 
компоненти из отпада насталог на гробним пољима, у 
складу са условима надлежног комуналног предузећа.    

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.7/01). 

Забрањено је одлагање отпада ван површина или 
посуда које су за то одређене.  

   
3.3. Правила грађења  
 
Овим правилима грађења ближе се уређују 

основни урбанистички нормативи о просторним и 
техничким условима за реализацију  планираног 
проширења гробља.  

Планирана је изградња приступне саобраћајнице 
са савременим коловозним застором и потребним 
профилом за двосмерни саобраћај са једностраним 
тротоаром и паркингом за путничка возила. 

Гробље чине површине за сахрањивање - гробна 
поља, унутрашње пешачке и колске комуникације и 
уређено и заштитно зеленило, паркинг простор, 
тоалет и продајни простор.  

Према начину полагања посмрних остатака 
умрлих ово гробље се планира као гробље са 
вертикалним укопом (маx 3 укопа). 

Полагање посмртних остатака у оквиру гробља 
дато овим планским решењем планира се и 
изградњом: 

• алеје заслужних грађана 
У алеји се сахрањују заслужни грађани, по 

посебној процедури и одобрењу скупштине града 
Крушевца.  

• розаријума 

Урне са пепелом преминулих се полажу у земљу на 
посебно уређеној зеленој површини. Гробно место за 
урну са поклопном плочом има димензије 0,5 х 0,5 m. 

 
• колумбаријума  
 
Урне са пепелом преминулих се полажу у касете 

у зиду на посебно уређеној зеленој површини. Висина 
зида не може бити већа од 2,5 m. 

 
• врта сећања 
 
Расипање пепела кремираних преминулих на 

посебно уређeној зеленој површини 
 
Такође је планиран простор за: 
• осаријум – место на коме се чувају 

ексхумиране кости, после истека обавезног периода 
почивања према Одлуци Града Крушевца. 

• лапидаријум - место где су изложени камени 
споменици попут епиграфа, статуа, саркофага, 
гробница, крајпуташа 

Кружни тргови приказани на графичким 
прилозима планирају се као репрезентативно 
партерно уређене и озелењене површине, са 
одговарајућом опремом и мобилијаром. На свим 
трговима  планира се обавезно јавно осветљење, као и 
на главним колско-пешачким површинама. 

Изградњом гробља не смеју се угрозити токови 
подземних и надземних вода.  

Простор за гробље има приступ на јавни пут. 
Положај и габарит објеката намењених тоалету и 

локалима дати су у графичком прилогу План сао-
браћајница и регулационо нивелациони план (цртеж 
бр. 3). 

 
3.3.1. Правила грађења  
 
Простор за сахрањивање 
 
Простор за сахрањивање се организује кроз 

гробна поља са гробним местима.  
Распоред гробних места је дат као предлог 

најфункционалније организације и искоришћења 
простора, а детаљно ће бити разрађен израдом техни-
чке документације. 

Стазе које повезују гробове, унутар гробних 
поља, планирати минималне ширине 1м, а главне 
пешачке стазе минималне ширине 2м.  

Простор између гробова са хоризонталним 
укопом не сме да буде мањи од 50цм по дужој страни, 
односно 60цм по краћој страни гроба. 

Бочни размак између гробова са вертикалним 
укопом планирати ширине 0,7м а размак између 
редова гробова ширине 1,0м.  

Колско-пешачке стазе које повезују гробна поља 
планирати минималне ширине 3м.  

Стазе морају да буду од тврдог материјала, без 
препрека у кретању особа са инвалидитетом, 
уздужног нагиба који је дат у графичком прилогу. 
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Карактеристично гробно поље 

 

 
Димензије гробних места 
 
Димензија једноструког гробног места износи 

110 x 240 цм.  
Димензија двоструког гробног места износи 200 

x 240 цм.  
Димензија троструког гробног места износи 270 x 

240 цм.  
Димензија гробног места за вертикални укоп 

износи 80 x 200 цм.  
Оквир гроба, надгробна плоча и споменик могу 

да заузму максимално 10цм са сваке стране гроба. 
Дно гроба мора да буде најмање 50 цм изнад 

највише тачке подземне воде.  
Дубина гробног места  у земљаним гробовима за 

један ниво сахрањивања не може бити мања од 150 
цм.  

Дубина гробног места у гробовима за вертикални 
укоп не може бити мања од 210 цм.  

 
Димензије гробница 
 
Величина породичне гробнице утврђује се 

техничком документацијом, која мора бити у складу 
са урбанистичким планом гробља. 

 
Димензије гробних места за друге вероисповести 
 
Величина гробног места за друге вероисповести 

утврђује се техничком документацијом, која мора 
бити у складу са урбанистичким планом гробља. 

 

Уређење гробних места 
 
Гробно место се уоквирује оквиром у 

димензијама датим у овим правилима. 
На гробним местима је забрањена изградња 

надстрешница, капела или сличних објеката. 
На гробним местима се могу постављати 

обележја - споменици и надгробне плоче у складу са 
Градском одлуком која регулише ову материју.  

 
Опрема слободних површина  
 
Опрема слободних површина (клупе, чесме и сл.), 

детаљно ће се разрађивати главним пројектима 
партерног уређења гробних поља. 

 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом пла-

нираних објеката, искључиво у складу са правилима 
уређења и правилима грађења дефинисаним Планом. 

Спровођење Плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 

Уколико се укаже потреба и стекну услови за 
изградњу крематоријума, на локацији Новог гробља, 
услови за реализацију овог садржаја утврдиће се 
израдом Урбанистичког пројекта. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гл. РС", бр. 
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22/15) је једино могућа за параметре који нису планом 
одређени. 

Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1. Урбанистички планови који се стављају 

ван снаге 
 
Усвајањем овог плана, стављају се делови 

Планова ван снаге и то: 
• ДУП Ново гробље ("Службени лист општине 

Крушевац", бр. 3/03) у делу катастарских парцела број 
61/2, 62 и 64/3 све КО Пакашница  

• ПДР проширење новог гробља ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 4/11) у делу катастарских 
парцела број 284 и 285 све КО Пакашница  

  
5.2. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-1001/20           ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
488 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - 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 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној дана  25.12.2020. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ИЗЛЕТИШТЕ ЈАСТРЕБАЦ“ 

 
 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана генералне регула-

ције: 
 
• Закон о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 -  др. Закон и 9/20); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/19); 

• Закону о Просторном плану Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, бр. 13/96). 

• Одлука о изради Измена и допуна плана 
генералне регулације „Излетиште Јастребац“, („Слу-
жбени лист града Крушевца“, бр. 2/20). 

 
Плански основ за израду Плана генералне 

регулације:  
• Просторни план Града Крушевца („Службени 

лист града Крушевца“, бр. 4/2011) 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана ви-

шег реда и других докумената значајних за израду 
Плана 

 
1.2.1. Просторни план Града Крушевца 
 
Јастребац обухвата крајњи јужни део територије 

града Крушевца, на правцу државног пута II Б реда бр. 
415 (Крушевац - Велики Јастребац ... - Прокупље) на 
око 20 km од центра Крушевца према  југу, највећим 
делом у оквиру КО Буци. Удаљеност од насеља Буци 
и Велика Ломница је око 6,0км. Непосредно 
окружење предметног плана чини шумско земљиште 
и шуме.  

Јастребац спада у средње високе планине 
(највиши врх 1492м - В. Ђулица) позната као најшу-
мовитија и најводнија планина на Балкану са 
очуваном природом, која би могла бити привлачна за 
туристе. Планинских терена изнад 1000м надморске 
висине има на око 15км2 на Јастрепцу. Са друге стране 
ова планина је веома шумовита, обрасла претежно 
буковом шумом са местимичним групацијама 
осталих лишћара и четинара, што ово подручје чини 
привлачним за бројне излетнике. Највиша тачка на 
територији града Крушевца је на крајњем југу, врх 
Ђулица 1.492м на планини Јастребац. 

Јастребац је средње висока хорст планина 
„најшумовитија и најводнија планина на Балкану са 
очуваном природом“. Вештака акумулација - језеро 
на Јастрепцу са браном на средњем току Прокупачке 
реке у оквиру излетничког комплекса на потезу 
Равниште на око 500-600м надморске висине са 
изграђеним смештајним и другим објектима и 
отвореним спортским теренима. 

Шумско газдињство Расина управља свим 
државним шумама на подручју Јастрепца, као и 
ловиштем Велики Јастребац, које задовољава 
стандарде ловног туризма.  

„Шуме у државној својини налазе се у јужном 
делу територије (планина Јастребац) и чине целовит 
шумски масив северне падине планине на надморској 
висини од 300 - 1492м, са преовлађујућим високим 
шумама 63%, што указује на перманентно, 
организовано и планско газдовање шумама ... 
14.319ха (52%) компактан шумски масив ...којим 
управља и газдује ЈП Србијашуме. У оквиру 
државних шума се налазе и површине са посебним 
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начином газдовања: заштићена околина и предео 
изузетних одлика манастира Наупаре и резерват 
природе Прокоп.“ 

„Природни резерват беле брезе Прокоп на 
Јастрепцу, (Уредба о заштити Резервата природе 
„Прокоп“ Службени гласник РС, бр.93/2008) 
заштићено природно добро од изузетног значаја  прве 
категорије,површине 5,91ха, на деловима ката-
старских парцела 1772/1 и 1760/1 КО Буци... ограђено 
и уређено ловиште површине око 400ха... ловно 
узгојни центар...“ 

„Циљеви развоја туризма заснивају се на 
следећем: 

• развој туризма усклађен са очувањем животне 
средине и заштитом природних вредности, од велике 
је важности за одрживи туризам; 

• планска подршка развоју туристичких 
потенцијала, интензивнији развој туризма и 
рекреације на свим перспективним локалитетима,... 

• комунално и инфраструктурно опремање 
туристичких локација и реализација пројекта 
туристичке сигнализације; 

• развој концепта целогодишњег туризма, ...уз 
развијање посебних видова, као што су спортско-
рекреативни, научно-истраживачки, ловни, сеоски, 
етно-агро туризам, повезан са производњом здраве 
хране, рекреације ... са циљем да Крушевац 
промовише своје природне потенцијале, ...“ 

• „изградња непроходне деонице пута Р-223 од 
излетишта на Јастрепцу до границе подручја према 
Прокупљу;“ 

• „планирање бициклистичких и пешачких 
стаза,... 

„Приоритет у области туризма представља  .... и 
планина Јастребац.“  

„...коришћење природних ресурса у складу с 
начелима одрживог развоја, а посебно у домену 
експлоатације природних ресурса, пољопривредне 
производње, економског коришћења шума и 
коришћења шума за посебне намене (туризам и 
рекреација)“. 

Један од приоритета развоја туризма на 
територији града Крушевца представља планина 
Јастребац , односно активирање простора и објеката у 
оквиру излетишта Равниште, као „планска подршка 
развоју туристичких потенцијала,... интензивнији 
развој туризма и рекреације на свим перспективним 
локалитетима.“  

Такође, „развој концепта целогодишњег туризма, 
...уз развијање посебних видова, као што су спортско-
рекреативни, научно-истраживачки, ловни, сеоски 
етно-агро туризам, повезан са производњом здраве 
хране, рекреације... са циљем да Крушевац 
промовише своје природне потенцијале, ...“ 

Намена простора опредељена Просторним 
планом града Крушевца, као излетиште, потенцијална 
туристичка локација и простор са очуваном природом 
„атрактиван за туристичко активирање“ и „значајан 
туристички пункт“ коме треба посветити посебну 
пажњу. 

Јужне делове територије чине површине под 
шумским комплексима, а посебан значај има планина 
Јастребац, сазначајним комплексом шума и 
изузетним пејзажним одликама. 

Циљеви газдовања шумама, развоја ловства и 
узгоја дивљачи: 

• заштита и стабилност шумских екосистема; 
• санација општег стања деградираних 

шумских екосистема и обезбеђивање оптималне 
обраслости; 

• очување трајности и повећање приноса; 
• очување и повећање укупне вредности шуме; 
• развијање и јачање опште корисних функција; 
• увећање степена шумовитости; 
• значајно повећање бројности популација 

ситне дивљачи; 
• вишеструко повећање бројности крупне 

дивљачи, нарочито аутохтоних и економски највре-
днијих врста; 

• побољшање структуре (полне и старосне) 
популације крупне дивљачи; 

• очување ретких и угрожених врста ловне 
дивљачи и остале фауне; 

• подршка заштити и развоју станишта дивљачи 
и узгојног центра дивљачи на Јастрепцу (нови 
локалитетстаништа јелена); 

 
Циљеви развоја туризма: 
• плански развој туризма усклађен са очувањем 

животне средине и заштитом природних вредности; 
• планска подршка развоју туристичких по-

тенцијала, интензивнији развој туризма и рекреације 
на постојећим локалитетима, али и на свим 
перспективним (етно-туризам, ловни, спортско-
рекреативни, истраживачки); 

• комунално и инфраструктурно опремање 
туристичких садржаја; 

• укључити природне потенцијале и 
могућности производње биолошки вредне хране у 
туристичку понуду; 

• развој концепта целогодишњег туризма, уз 
развијање посебних видова, као што су спортско-
рекреативни, научно-истраживачки, културни, ловни, 
сеоски, етнотуризам, повезан са производњом 
биолошки вредне хране, рекреације и рада на 
газдинству (уређеним еко-пољо-туристичким 
фармама); 

• развој транзитног туризма и истраживање и 
дефинисање посебних туристичких пунктова који би 
сеградили и развојали, у контексту укупне туристичке 
понуде у ширем простору; 

 
Циљеви развоја друмског саобраћаја: 
 
• изградња непроходне деонице пута Р 223 од 

излетишта на Јастребцу до границе Крушевца према 
Прокупљу;  
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Стратешка процена утицаја ППГК на животну 
средину 

 
Еколошка категоризација подручја града 

Крушевца, према степену загађености, V категорија – 
Јастребац и подручја без извора загађивања; 

... основни еколошки принципи су: 
• задржати, сачувати и штитити природно 

вредне и очуване екосистеме, као и просторе код 
којихкапацитет животне средине није битније 
нарушен; 

• резервисати и чувати подручја која се из 
стратешких разлога не смеју загађивати и 
уништавати(извориште водоснабдевања „Ћелије”, 
заштитни појасеви, заштићена природна добра, зоне 
очуванеприроде - Мојсињске планине, Јастребац и 
др.). 

У брдском делу, доминирају слаба, површинска, 
средња и средњејака ерозија. Подручја са јаком, врло 
јаком ерозијом су санирана на пошумљеном делу 
Јастрепца. 

 
У циљу одрживог планирања и коришћења 

простора утврђене су обавезне мере превенције,...: 
 
• oчување природних аутохотоних ексоситема 

(шумске, пашњачке, ливадске вегетације, водених 
• екосистема) на подручју Јастрепца, Мојсињ-

ских планина, „Прокопа”, „Ћелије”, у приобаљима 
ЗападнеМораве, Расине; 

• заштиту структуре постојећих природних 
предела и природних процеса, у складу са условима 
стаништаза трајно одржавање његових функција и 
спречавање и смањење штетних утицаја; 

• анитерозионим радовима, пре свега 
пошумљавањем спречавати и сузбијати ерозију 
земљишта уугроженим зонама, теренима и 
локацијама (пре свега зона изворишта 
водоснабдевања „Ћелије”, зонајезера на Јастрепцу, 

• заштиту специјске и екосистемске 
компоненте биодиверзитета, у природном и 
географском окружењу; 

• на простору резервата природе „Прокоп” 
обезбедити све мере заштите у односу на кетегорију 
заштите; 

Управљање отпадом мора бити засновано на 
начелу избора најоптималније опције по животну 
средину и изборуодрживог концепта којим се 
обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и стање 
животне средине. 

 
Еколошка зона „Јастребац”  
 
Eколошка зона са евидентним еколошким 

потенцијалом који захтева посебне услове заштите и 

уређења простора. Јастребац је просторна целина 
саизузетним еколошким потенцијалима. Пре свега, 
флористички састав шумских и ливадских заједница 
обилујеретким и ендемичним биљкама, природни 
резерват чисте брезове шуме „Прокоп” стављен је под 
заштиту, сапосебним режимом заштите и коришћења. 
Јастребац је такође богат разноврсном дивљачи, 
установљено јеуређено и ограђено ловиште површине 
400ha, које је потенцијал за развој ловног туризма. 
Река и језеро наЈастрепцу су богати речном рибом, 
пре свега пастрмком, па постоји могућност за развој 
риболова. Изузетнапошумљеност планине, предели 
посебне лепоте и очувани екосистеми представљају 
потенцијале за развој излетничког, истраживачког, 
ловног и риболовног туризма. Природне лпеоте 
брдско-планинског дела и пределиизузетне лепоте и 
очуваних еколошких вредности, погодне су за развој 
сеоског туризма уз могућностпроизводње биолошки 
вредне хране. 

Због осетљивости екосистема, великих површина 
под шумама, заштићених биљних и животињских 
врста,непокретних културних добара, морају се 
предузимати одговарајуће мере заштите. Дозвољена 
је изградњаобјеката у функцији шумске привреде 
(одржавање и експлоатација шума), објеката у 
функцији туризма,рекреације и ловства, приступних 
саобраћајних површина, објеката инфраструктуре, 
одморишта, видиковаца,шетних стаза, туристичких 
пунктова. 

Обавезне мере заштите у еколошкoj зони 
„Јастребац”: 

• обавезне мере обнове, заштите и унапређења 
шумских површина, сагласно еколошко-биолошкој 
основи; 

• заштита екосистемског и специјског 
биодиверзитета; 

• неопходне планске мере и интервенције у 
циљу спречавања ерозије земљишта; 

• развој туризма уз пажљиву процену реалних 
капацитета простора и плански распоред 
интервенција упростору; 

• унапређење ловства и стварање услова за 
развој ловног туризма; 

• обавезно строго регулисање обављања 
активности риболова и пратећих услужних 
активности; 

• успостављање система мониторинга и 
бонитирања сваког појединачног станишта; 

• обавезно управљање отпадом и отпадним 
водама; 

Услови и мере заштите животне средине 
прописани планом и стратешком проценом, саставни 
су део локацијских услова у поступку издавања 
одобрења за изградњу. 
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1.2.2. Просторни план Републике Србије 
 
Према одредбама ППРС, у облаституризма 

утврђени су општи и посебни циљеви засновани на 
концепту регионализације туристичких простора,  
издвајања транзитних туристичких праваца и насеља 
са доминантном туристичком функцијом. Простор 
Крушевца припада средишњој туристичкој зони са 
регијама Јастребац, језеро Ћелије, Лазарица, Наупаре, 
Рибарска Бања. Видови туризма који ће се развијати 
су: еколошки, ловни, излетнички, сеоски, рекреа-
тивни, климатски. 

У области заштите природних добара, према 
ППРС посебан значај дат је заштити планинских 
подручја (заједноса заштитом изворишта и водото-
кова прве категорије). 

Према плану заштите природе и екосистема, 
простор града Крушевца припада антропогени-
зованом екосистему, док јужни део припада приро-
дном екосистему (падинеЈастребца се сврставају у 
подручја са значајним природним вредностима већим 
од 1000ха). 

 
1.2.2. Правна и планска документација од 

значаја за израду плана 
 
Правни акти кориштени за израду Плана гене-

ралне регулације: 
• Одлука о неприступању изради Стратешке 

процене утицаја Плана генералне регулације „Изле-
тишта Јастребац“ на животну средину, („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 2/20). 

• Закону о туризму („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09).  

• Закону о јавним скијалиштима („Службени 
гласник РС”, бр.46/06).  

• Закон о заштити животне средине („Службени 
гласник РС”, бр.135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-
одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон) 

• Закон о шумама („Службени гласник РС”, бр. 
30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018-други закон). 

• Закон о водама („Службени гласник РС”, 
бр.30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018-други закон). 

• Правилник о енергетској ефикасности зграда 
(„Службени гласник РС”, бр.61/2011). 

• Правилник о стандардима за категоризацију 
угоститељских објеката за смештај („Сл. гласник РС“ 
бр. 41/10 и 103/10). 

За подручје Плана генералне регулације у 
ранијем периоду донешен је: 

• Урбанистички план уређења одмаралишта на 
Великом Јастребцу („Службени лист Среза Краљево“ 
бр. 35/64)  

• План генералне регулације „Излетиште 
Јастребац“ („Сл. лист Града Крушевџа“ бр. 12/17 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом катаста-

рских парцела 
 
Граница Плана је утврђена координатама 

преломних тачака. Граница Плана описана је делом 
као граница постојеће катастарске парцеле, а делом 

линијом која пресеца катастарску парцелу преко 
геодетских тачака и координатама преломних тачака.   

Граница Плана почиње од тачке 1. и 2. мост на 
путу Крушевац – Јастребац на Поркопачкој реци 
(Ломничкој реци) и иде у смеру казаљки на сату, од 
преломне тачке 1. до преломне тачке 64.  

Граница од тачке 1. иде према северу, пресеца к.п. 
бр. 1772/1 и 1773 (некатегорисани пут) тј. тачке 3. и 4., 
где се ломи према истоку пратећи северну границу к.п. 
1773 (тачке 5.6.7.8.и 9.), одакле наставља у истом 
правцу, пресеца к.п.1772/1 до преломне тачке 10., где се 
ломи према југу до тачкe 11. Од ове тачке граница 
скреће према истоку до преломне тачке 65., одакле се 
ломи према југу до преломне тачке 66., па скреће према 
југозападу до преломне тачке 12. обухватајући к.п. 
1772/6 (тачке 12., 13. и 14.) и даље у истом правцу до 
тачке 15. 16.17. и 18. где пресеца к.п.1808 – тачка 19. 
(Бела река). Наставља у истом правцу граница преко 
следећих тачака 20. до 24. где пресеца реку Соколовицу 
– тачка 25. (к.п. 1809), одакле се граница ломи према 
западу обухватајући део к.п. 1809 тј. преломне тачке 25. 
26. 27. 28. 29. 30. 31. и 32., одакле иде према југозападу 
пресецајући к.п. бр. 1772/1, до тачке 33. 34. 35. 36. тј. 
места где пресеца Прокопачку реку (к.п. 1806) и пут 
Крушевац-Јастребац, па наставља према западу 
преломним тачкама 37. 38. 39., пресецајући к.п. 1760/1, 
одакле се ломи према северу преломним тачкама 40. 41. 
42. 43. 44. 45. до 46. Граница наставља у истом правцу и 
обухвата к.п.1760/9, граничним тачкама 46. 47. 48. 49. 
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. и 59. Од тачке 59. граница 
се ломи према западу до 60., а затим према северу 
преломним тачкама 61. 62. 63., такође пресецајући 
к.п.1760/1 до пута Крушевац – Јастребац, тј. до моста на 
Прокопачкој реци, односнодо тачке 64. као последње 
преломне тачке, односно до места одакле је и почела. 

 
Координате преломних тачака: 
 
 1    7529998.76     4810804.90 
 2    7530002.46     4810807.88        
 3    7530003.01     4810832.44 
 4    7530002.06     4810836.28      
 5    7530032.81     4810836.37 
 6    7530051.66     4810835.85  
 7    7530061.60     4810839.51   
 8    7530075.06     4810843.07    
 9    7530084.90     4810842.16 
 10  7530644.92     4810796.51      
 11  7530809.22     4810438.04    
 12  7530632.90     4810281.50    
 13   7530633.72    4810265.71 
 14   7530605.92    4810268.22   
 15   7530607.47    4810103.13 
 16   7530764.41    4809765.90     
 17   7530928.71    4809661.35 
 18   7530985.27    4809613.40      
 19   7530986.99    4809609.95 
 20   7531018.33    4809571.73 
 21   7530988.45    4809407.43 
 22   7530988.45    4809213.25  
 23   7531122.88    4809108.70 
 24   7531137.16    4809060.56    



166                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                     29.12.2020.  

 

  25    7531138.05    4809056.13 
            26    7531127.71    4809054.52    
  27    7531114.78    4809027.78 
  28    7531102.99    4809016.49   
  29    7531089.79    4809014.17 
  30    7531066.59    4809030.16  
  31    7531047.32    4809055.29 
  32    7531029.43    4809058.38    
  33    7530801.83    4808940.96 
  34    7530797.90    4808939.34  
  35    7530785.82    4808917.96   
  36    7530778.23    4808920.34    
  37    7530734.53    4808899.59 
  38    7530615.04    4809004.14     
  39    7530495.78    4808986.27 
  40    7530356.95    4809296.95     
       41    7530391.00    4809467.17 
  42    7530392.15    4809626.76    
        43    7530392.61    4809691.26 
  44    7530383.65    4809714.54     
       45    7530362.76    4809722.18 
  46    7530358.71    4809735.37           
  47    7530336.33    4809744.22 
  48    7530288.99    4809785.41    
  49    7530250.27    4809846.71 
  50    7530247.96    4809874.17           
  51    7530228.22    4809948.44 
  52    7530233.57    4809980.62  
  53    7530230.84    4810018.84 
  54    7530260.69    4810071.99    
  55    7530262.77    4810108.59 
       56    7530252.58    4810154.25   
  57    7530246.57    4810188.32 
  58    7530250.30    4810220.97           
  59    7530225.97    4810257.36 
  60    7530196.82    4810243.86  
  61    7530070.02    4810717.04 
              62    7530021.80    4810793.97    
  63    7530005.50    4810797.30 
  64    7530005.05    4810801.40    
  65    7531014.04    4810443.00 
                   66    7531014.04    4810120.21 
 
Попис парцела: 
 
Целе катастарске парцеле: 
 
1779/2, 1780, 1781/2, 1772/6, 1781/1, 1782, 1783, 1784, 

1786, 1785, 1760/9, 1829, 1793, 1794, 1760/7, 1760/6, 
1760/8, 1760/5, 1795/1, 1760/10, 1795/2, 1796/2, 1772/4, 
1772/3, 1772/5, 1830, 1796/1, 1831, 1797, 1798 и 1832. 

 
Делови катастарских парцела: 
 
1806, 1774, 1773, 1760/1, 1772/1, 1808, 1809 и 1833 
 
Катастарске парцеле обухваћене Планом припа-

дају КО Буци. 
Површина обухвата плана је 117,50 ха. 

1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Природне карактеристике подручја 
 
Географски положај и саобраћајна повезаност: 
Планина Јастребац се налази у централном делу 

Србије, на око 20,0км јужно од Крушевца. Правац 
пружања планинског гребена је исток - запад, између 
долина Јужне Мораве и Расине, који представља 
границу територије града Крушевца и општине 
Прокупље. Јастребац је средње висока планина, 
највиши врх 1492м (врх Велика Ђулица), а територији 
града Крушевца припада севернападина и ниско 
планинско побрђе које се пружа према крушевачкој 
котлиниу долини Западне Мораве. 

Према Јастрепцу води правац државног пута II Б 
реда бр. 415 (Крушевац-Велики Јастребац - 
Прокупље) који је изграђен до излетишта на потезу 
Равниште. 

Излетиште на потезу Равниште удаљено је око 
20км од Крушевца и око 6,0км од насеља Буци и 
Велика Ломница, налази се на надморској висини од 
око 500м, у средњем току Прокопачке реке, где је 
изграђено вештачко језеро, викенд насеље и више 
вила са смештајним капацитетима.  

Геоморфолошке, геолошке и хидролошке кара-
ктеристике: 

Јастребац је средње висока хорст планина 
„најшумовитија и најводнија планина на Балкану са 
очуваном природом“.Састоји се од два масива, 
Великог и Малог Јастрепца и спада у родопске 
планине. Највиши врхови су Велика Ђулица (1492м), 
Поглед (1481м), Змајевац (1313м) и Бела стена 
(1257м),који представљају природну границу између 
Топлице и Поморавља.Мали Јастребац од Великог 
Јастрепца раздвојен је преседлином Гребац, којом 
води пут Прокупље-Крушевац. Геоморфолошко 
обележје терена дали су пре свега тектонски процеси, 
а његово даље обликовање настало је интензивним 
процесима кроз фазе обликовањапод дејством 
површинских водених токова и представља садашњи 
рељеф.  

Подручје Јастрепца изграђено је од стена српско-
македонске масе, као најстарије творевинеи 
представља изоловану хорст планину, одвојену 
бројним раседима према северној котлини. У састав 
ове геотектонске јединице улазе кристаласти шкри-
љци, старе палеозојске стене прекривене терцијарним 
језерским седиментима. Геолошки састав терена 
чине:кристаласти шкриљци високог степена метамо-
рфизма, углавном седиментног порекла, основни 
литолошки чланови су лискун-кварц-плагиокласни 
шкриљци и ситнозрни гнајсеви; затим кристаласти 
шкриљци ниског степена метаморфизма, предста-
вљени шкриљцима и метаморфисаних габрова; 
горњокредни флиш представљен конгломератима и 
пешчарима (испресецан је густом мрежом водо-
токова, са стрмим падинама на којима има појава 
клижења, јаружења и одрона); гранодиорити 
представљају лаколит, где су централни делови 
изграђени од крупнозрних биотитских варијетета, а 
по ободу су сачувани ситнозрни варијетети.  
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Педолошки састав земљишта на подручју 
Јастрепца чине ранкери, као основни тип земљишта. 
Земљиште је плитко, каменито или песковито настало 
распадањем крупнозрног гранита. 

Северна падина Јастрепца избраздана је бројним 
потоцима, јаругама и вододеринама, има стрме 
густом шумом обрасле стране, оскудна је заравнима и 
ливадама, има доста извора и брзих планинских 
потока. На овом простору постоји више извора и 
уређених чесми са чистом изворском водом. Због 
велике шумовитости планине, умирени су делимично 
процеси јаке ерозије везани за бујичне планинске 
потоке, као и вештачко језеро у централном делу 
излетишта.Сви потоци и реке на планском подручју 
имају бујични карактер и припадају сливу Ломничке 
реке. Прокопачка река и бројни потоци обилују 
водом, а због пада и камене и стеновите подлоге, 
имају брз и бучан ток. Према анализама реке овог 
слива веома су повољне за узгој пастрмке и др. рибе, 
(изграђен рибњак са више базена у близини 
Планинарског дома). 

 
Опште климатске карактеристике 
 
Основне климатске карактеристике на основу 

података за Метеоролошку станицу Крушевац, крећу 
се у оквиру просечних параметара умерено 
континенталне климе, која се одликује израженим 
годишњим добима. 

 
Температура ваздуха 
 
Просечна годишња температура ваздуха износи 

11,40С. 
 
Падавине 
 
Годишње количине падавина су релативно мале и 

износе: 628/1mm. 

Ветрови  
 
Од ветрова најзаступљенији је јужни ветар 76%0 

и источни 70%0 и благог су интензитета, док највећу 
честину јављања имају тишине 481%0 годишње. 

Релативна влажност ваздуха се креће од 69% до 
85%, односно релативна влага је 76% просечно 
годишње. Просечан број дана са снегом је 31 годишње 
и то од новембра до марта, а просечан број дана са 
снежним покривачем је 44 годишње. Просечно 
трајање сијања Сунца је 1826,7 часова годишње. 
Планом је обухваћен комплекс на надморској висини 
од 500-600м, тако да су просечне вредности нешто 
измењене, могући су оштрији микролиматскиутицаји.  

Вечери су свеже и влажне, осећа се струјање 
ваздуха са врхова низ долину слива.  

 
Шуме и природна добра: 
 
Од укупне површине под шумама на територији 

Крушевца, шумама у државној својини обухваћено је 
14.319,5 хектара, као компактан и целовит шумски 
масив на планини Јастребац, којим газдује ЈП 
„Србијашуме“, Шумско газдинство „Расина Кру-
шевац“. Шуме које покривају северне падине 
Јастрепца и простиру се на надморској висини од 300 
- 1492м, а заступљене су: шуме букве, затим храст, 
китњак, граб, црни бор, смрча, јела, горски јавор, 
бреза, липа, бели бор, ариш, цер и сладун. 
Преовлађују високе шуме што указује на 
перманентно организовано и планско газдовање. 
Посебну целину чини ловиште „Велики Јастребац“ 
површине 15.275ха.  

У шумама су заступљене и заштићене врсте 
планински јавор- Acer heldreichii (ендемска врста),   

Betula pubescens - маљава бреза, Driopteris dilatata 
- широколисна папрат Galathus nivalis - висибаба, 
Lilium martagon- љиљан, Ilex aquifolium -зеленика. 
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Велики Јастребац представља доминантан 
морфолошки облик на овом подручју и по својим 
карактеристикама сврстава се у излетничко-
рекреативне, викендашке и спортско-рекреативне 
планине (брдски бициклизам и планинарске стазе). 
Истиче се по резервату брезове шуме, пространим 
буковим шумама и уређеном ловишту за високу 
дивљач.  

У централном делу планине, ловиште крупне 
дивљачи високе трофејне вредности, где се може 
ловити јелен, дивља свиња и срндаћ у оквиру ловишта 
Велики Јастребац са ловачком кућом и осталим ловно 
- техничким објектима, који задовољавају стандарде 
ловног туризма. У оквиру ловишта на површини од 
376ха, налази се ловно узгојни центар за заснивање 
популације аутохтоних врста крупне дивљачи 
(европски јелен и дивља свиња).  

Резрват природе „Прокоп“ на делу к.п.бр. 1772/1 
и 1760/1 у КО Буци, на површини од 5,91ха, Уредбом 
о заштити, Владе Републике Србије (Службени 
гласник РС, бр. 93/08), ово природно добро стављено 
је под заштиту државе и прописане мере заштите.   

 
1.4.2. Начин коришћења простора 
 
Основне намене земљишта у оквиру обухвата 

Плана, у постојећем стању су: шумско земљиште и 
водно земљиште. 

 
Шумско земљиште 
 
Највећу површину у оквиру Плана обухватају 

шуме у државној својини и чине целовит шумски 
масив, са преовлађујућим високим шумама, 
формиран перманентно, организовано и плански, са 
претежно буковом шумом и местимичним 
групацијама осталих лишћара и четинара. 

Шуме и шумско земљиште заузимају око 100.80 
ха, односно 86% укупне површине. 

 
Водно земљиште 
 
Водно земљиште чини вештачко језеро, 

изграђено у централном делу излетишта, на 
Прокопачкој реци, Прокопачка река, Бела река, поток 
Радујевац, Крушевачки поток и више неименованих 
планинских потока. 

Корита свих река и потока у обухвату Плана су 
природно регулисана. 

На подручју плана налази се више извора. 
Воде и водно земљиште са приобалним 

земљиштем заузимају површину од 3.30 ха, односно 
2.8% укупне површине Плана.  

 
1.4.3. Претежна намена површина  
 
Туристички садржаји 
 
У обухвату Плана туристички садржаји су у већој 

мери лоцирани у централном делу, око вештачког 
језера и уз главне саобраћајнице. 

Изграђени су објекти туризма, смештајни 
(хотели, коначишта, виле, апартмани, планинарски 

дом, објекти за лов и риболов) и угоститељски објекти 
(ресторани). 

Објекти су изграђени као слободностојећи, 
спратности од П до По+П+3+Пк, са више објеката у 
оквиру комплекса. Изграђени објекти су типом и 
начином изградње, као и коришћеним материјалима 
уклопљени у планински амбијент. 

 
Викенд становање 
 
Викенд становање је заступљено у јужном и југо-

источном делу Плана делом уз Прокопачку реку и 
Белу реку. Приступне саобраћајнице су 
неасфалтиране. Објекти су спратности П до П+Пк. 

 
Спорт и рекреација 
 
У обухвату Плана садржаји спорта и рекреације 

су лоцирани у централном делу. 
Изграђен је тениски терен и игралиште за 

кошарку на самом уласку у излетиште. У непосредној 
зони језера изграђен је „Авантура парк“ са стеном за 
пењање и зип лајном, дечији парк са садржајима 
прилагођеним дечијем узрасту. Уз само формиран је 
је дечији парк са справама за игру и урбаним 
мобилијаром и на њега се надовезује плажа. Простор 
за излете је спонтано настао уз Прокупачку реку и 
није адекватно уређен. 

 
Зелене површине 
 
Зелене површине су заступљене уз објекте 

туристичких садржаја  и уз обалу вештачког језера 
као уређено зеленило. 

 
Саобраћјнице 
 
У оквиру Плана је изграђен део саобраћајнице, 

односно државни пут II Б реда бр.415 Крушевац - 
Велики Јастребац - Мала Плана - Прокупље. 

Остале саобраћајнице су приступни путеви до 
туристичких садржаја. Изграђени су паркинг 
простори уз објекте туризма. У границама Плана 
евидентирани су и некатегорисани путеви, шумски 
путеви и стазе. 
 

Приказ претежне намене површина 
 

 
Претежна намена 

простора 
 

 
Површина 

(ха) 

 
Заступљеност 

(%) 

Смештајно-
туристички 
садржаји 

3.90 3.30 

Викенд становање 5.20 4.40 

Спорт и рекреација 1.80 1.50 

Шумско земљиште 100.80 86.00 

Водене површине  3.30 2.80 

Саобраћајнице 2.50 2.00 

Укупно 117.50 100.00 
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Приказ тренутних смештајних капацитета 
 

 
број 
соба 

број 
апарт-
мана 

број 
лежаја 

ресторан 

Вила „Трајал“ 12 3 40 100 
гостију 

Вила „Идила“ 17 2 55 100 
гостију 

„Равниште“ 8 1 20 -- 
„Комбанк“ 13 -- 32 -- 
Планинарски 
дом 

17 -- 65 -- 

 

1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 
инфраструктуре 

 
1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
На подручју Плана генералне регулације 

налазисе државни пут IIБ реда број 415 Крушевац – 
Велики Јастребац – Мала Плана – Прокупље, деонице 
41501 и 41502 (од стационаже КМ 17+251 до 
стационаже КМ 19+669). 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћајсе одвија трасом коју 

чинидржавни пут IIБ реда број 415 Крушевац– 
Велики Јастребац – Мала Плана - Прокупље. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

Међуградски и међумесни саобраћај се одвију 
трасом коју чини државни пут IIБ реда број 415 
Крушевац – Велики Јастребац – Мала Плана - 
Прокупље. 

 
1.4.3.2. Нивелација 
 
У нивелационом смислу, читав посматрани 

комплекс припада северном планинском масиву 
планине Јастребац. Генерално оштро пада ка 
водотоку Прокопачке реке и притоци потоку 
Радујевцу. Такође, постојеће саобраћајнице 
паралелне водотоку су у паду у смеру водотока. 

Стихијско уређење саобраћајних слободних 
површина у предходном периоду у извесној мери су 
пореметиле овај природни генерални нивелациони 
концепт. Тренутно је омогућено природно 
гравитационо одвођење атмосферских вода са овог 
комплекса ка природном реципијенту то јест 
Прокопачкој реци, језеру и потоку Радујевцу.  

То решава проблеме одвођења атмосферских 
вода, па је тренутна нивелација без атмосферске 
канализације могућа, као и осавремењавање 
коловозних застора и осталих површина. 

Готово све саобраћајнице које нису под асфалтом 
су стихијски насипане у више наврата Јастребачком 
жутом ризлом, а неке чак иасфалтиране са котама које 
максимално прате терен, коте објеката и одводе воде 
одводним јарковима и пропустима до оближњих 

водотокова и реципијената. Са друге стране, тако 
стихијски формиране нивелете, су биле репер за 
изградњу улаза, пропуста, кота подова објеката и 
слично, што онемогућава драстичне резове у 
нивелационом смислу, поготову имајући у виду да се 
у оваквој брдско-планинској конфигурацији терена, 
нивелета углавном своди на максимално праћење 
терена уз услов да задовољава гранична стања вуче 
моторних возила и услова од максималног подужног 
нагиба од 13%. 

 
1.4.3.3. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водно законодавство ЕУ је од изузетног значаја 

не само за државе чланице, већ и за све земље које 
намеравају да сарађују или постану чланице ЕУ.  

Најважнији акт у области вода је Оквирна 
директива о водама, која представља оперативну 
алатку за остварење кључних циљева европске 
политике о водама: свеобухватна заштита свих вода, 
узимајући у обзир природну интеракцију међу њима 
у квантитативном и квалитативном смислу, уз 
примену принципа интегралног управљања водним 
ресурсима. Концепт интеграције свих релевантних 
сегмената (водни ресурси на нивоу слива, заштита 
животне средине, коришћење вода, легислатива, 
нивои доношења одлука и др.) је кључ за достизање 
прокламованих циљева. 

 
Водоводна мрежа 
 
У комплексу који се обрађује овим планом 

постоји изграђена водоводна мрежа која служи за 
водоснабдевање постојећих објеката. Према располо-
живим подацима, квалитет воде је такав да 
задовољава критеријуме за водоснабдевање сани-
тарном водом и налази се под редовном контролом. 

До самог излетишта, део излетишта Равниште, на 
северном делу планског документа је изграђена 
водоводна мрежа, ТПЕ 110 мм, део регионалног 
система водоснабдевања са система „Ћелије“.  У 
оквиру Водопривредне основе Републике Србије овај 
систем је био предвиђен као Расинско-поморавски 
регионални систем. Систем се ослања на акумулацију 
"Ћелије" на реци Расини и обезбеђује воду за насеља 
у општинама Крушевац и Александровац, као и 
насеља у општинама Ћићевац и Варварин, чије је 
прикључење у току. 

 
Каналисање отпадних вода и заштита вода 
 
Јавна канализација на комплексу није изграђена 

већ се отпадне воде прикупљају у септичким јамама 
или директно уливају у оближње водотоке. 

Основна сврха заштите вода од загађивања је 
очување здравља људи и очување животне средине, 
кроз достизање и очување доброг статуса 
површинских и подземних вода (еколошки 
статус/потенцијал и хемијски статус), смањење 
хидроморфолошких притисака на природна водна 
тела, спречавање и контролу загађења вода и 
рационално коришћење расположивих ресурса.  
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Заштита вода од загађивања се планира и 
спроводи у оквиру интегралног управљања водама, на 
бази усаглашених стратешких и планских аката 
сектора вода и осталих сектора, применом:  

1) принципа смањења загађења на месту 
настанка, односно, смањења количина опасних 
материја на извору загађења, спровођењем потребних 
мера заштите вода од загађивања и контролом рада 
објеката и уређаја за пречишћавање отпадних вода;  

2) комбинованог приступа, који се остварује 
мерама контроле испуштања (стандард емисије) и 
мерама контроле квалитета животне средине 
(стандард квалитета вода), узимајући строжији 
критеријум од ова два;  

3) начела "загађивач плаћа", којим се обавезују 
загађивачи да сносе трошкове мера за 
отклањање/смањење загађења;  

4) начела најбољих доступних техника, којим се 
обавезују сви субјекти, учесници у активностима 
везаним за воде, да примењују најбоље расположиве 
технике.  

Заштита од концентрисаних извора загађења 
унапредиће се изградњом и адекватним 
функционисањем комуналне инфраструктуре, радом 
инспекцијских служби и спровођењем мониторинга.  

Изградњом канализационих система и ППОВ, у 
складу са Директивом ЕУ о пречишћавању градских 
отпадних вода, треба обухватити сва насеља већа од 
2.000 ЕС. У насељима са мање од 2.000 становника 
која су без јавне канализације а имају јавно 
водоснабдевање, адекватан третман отпадних вода 
треба обезбедити индивидуалним системима. 

 
Основни критеријуми за избор приоритета за 

изградњу канализационих система и ППОВ у 
насељима већим од 2.000 становника су специфично 
оптерећење пријемника (кг специфичног загађења по 
м3 малих или средњих вода) и његов капацитет за 
пријем загађења, као и степен изграђености и 
прикључености становништва на канализациону 
мрежу. 

 
Каналисање атмосферских вода 
 
Не постоји изграђена мрежа атмосферске 

канализације. Одводњавање слива је површинско 
према постојећим водотоцима и формираном језеру. 

У циљу свеобухватне заштите вода од загађивања 
и заштите од вода, изградња атмосферске 
канализације мора да прати комплетну урбанизацију 
насеља и не сме се дозволити значајно заостајање 
њене изградње у односу на канализационе системе за 
отпадне воде. При изградњи ових система треба 
применити савремени приступ, који обухвата низ 
мера и радова на целој сливној површини од места 
настанка до реципијента, у зависности од 
карактеристика слива и постављеног циља (заштита 
квалитета вода и земљишта, контрола брзине и 
количине отицаја и сл.). Мере и радове који се 
примењују за одвођење кишног отицаја треба 
повезати са активностима на заштити од штетног 
дејства вода и заштити вода од загађивања, као и са 
урбанизацијом и правилима грађења. 

Хидрографска мрежа и водна тела 
 
У оквиру комплекса који се обрађује овим 

планским документом се налази вештачка 
акумулација у коју се улива Ломничка река (у 
узводном делу је формирају пре свега десне притоке 
– Бела река, Мала Соколовица, Велика Соколовица, 
Рибина река и др.) и из ње излива. 

Водотоци који гравитирају Ломничкој реци 
припадају подсливу Расине, подслив Западна Морава, 
слив Велика Морава. 
 

 

 
Постојећа акумулација је тренутно изложена 

приливу велике количине суспендованог наноса који 
се у њој таложи и захтева често чишћење 
акумулације. У циљу заштите од наноса изграђен је 
одређен број преграда на узводним притокама 
Ломничке реке. 

Карактеристичне велике воде на месту улива 
Ломничке реке у акумулацију су: 

Q1% = 73.3 m3/sec 
Q2% = 57.1 m3/sec 
Q5% = 38.8 m3/sec 
 
На основу параметара еколошког и хемијског 

статуса, према квалификацији површинских вода на 
територији РС, водотоци у оквиру планске 
документације спадају у тип 4 (мали и средњи 
водотоци преко 500 мНм са доминацијом крупне 
подлоге). 

Ови водотоци припадају бујичним водотоковима 
- токови са великим уздужним падом корита, великим 
распоном између великих и малих протицаја, кратким 
трајањем поплавних таласа, које одликују велике 
брзине воде и масовно кретање речног и површинског 
наноса. 

Бујичне поплаве су обично локалне појаве. 
Настају нагло, а често покрећу и клизишта. Иако се 
бујичним поплавама плаве мање површине него у 
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случају поплава великих река, оне представљају 
значајну опасност и понекад доводе до људских 
жртава. То је последица њиховог наглог настанка, 
који ограничава могућност најаве и ванредног 
деловања, као и разорног дејства великих брзина тока 
и проноса површинског и другог материјала. 

Проблематика ерозионих и бујичних процеса је 
комплексна и превазилази оквире и надлежности 
сектора вода. Уређење сливова није могуће без 
интензивне међусекторске сарадње, јер је потребно да 
се на оптималан начин усклади коришћење простора 
у доменима шумарства, пољопривреде и 
водопривреде, а у складу са принципима одрживости 
и заштите животне средине. Са аспекта сектора вода 
од највећег интереса је заштита водних објеката од 
ерозионог наноса, пре свега акумулација. 

 
1.4.3.3. Електроенергетика 
 
Постојећи потрошачи у границама предметног 

Плана напајају се електричном енергијом из ТС 35/10 
кV „Модрица“ инсталисане снаге 8 MVA. 

У границама предметног Плана ТС 10/0,4кV и 
кабловски водови 10kV чији је списак дат у 
Претходним условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
11-245333/1 од 25.09.2017., који су саставни део овог 
плана 

Постојеће ТС10/0,4kV, далеководи 10kV, 
кабловски водови 10kV, су приказани у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози која је дата у графичком 
прилогу. 

 
1.4.3.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској 
подлози која је дата у графичком прилогу. 

 
1.4.3.5. Енергофлуиди 
 
На подручју обухваћеном Планом не постоји 

организовано снабдевање топлотном енергијом, као 
ни дистрибуција природног гаса. Постојећи објекти 
имају индивидуалне системе грејања који као 
енергент користе огревно дрво или електричну 
енергију. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Подручје обухваћено Планом обухвата шуме и 

необрасле површине на којима се налазе 
угоститељски објекти, спортски терени, вештачко 
језеро, рибњак са зградом ШУ Крушевац и објекти у 
приватном власништву.  

Налази се у газдинској јединици „Ломничка река“ 
којом газдује Шумско газдинство „Расина“ 
Крушевац. На овој површини се налазе природне 
шуме букве, китњака, граба, цера и вештачки 
подигнуте састојине смрче, црног бора и осталих 
лишћара и четинара. Основна намена шума је 

дефинисана као излетиште, ловно-узгојни центар 
крупне дивљачи, заштита земљишта од ерозије и 
производња техничког дрвета. На планинском 
подручју се налазе шуме високе заштитне вредности 
(HCVF – 5) које представљају подручја неоходна за 
задовољавање основних потреба локалних заједница 
и (HCVF), подручја која пружају основне природне 
користи у критичним ситуацијама. 

У флористичком смислу, излетиште је настањено 
разним лишћарским врстама које су аутохтоног 
порекла. Овде се најчешће јављају следеће врсте 
дрвећа: Fagus moesiacae – буква, Carpinus betulus – 
граб, Quercus cerris – цер, Quercus petraeae – храст 
китњак, Ulmus montana – брест, Acer platanoides – 
млеч, Betula verrucosa – бреза, Tilia grandifolia – 
крупнолисна липа и  Fraxinus ornus – црни јасен. 

У вештачки подигнутим састојинима налазе се 
следеће врсте дрвећа: Pinus nigra – црни бор, 
Pseudotsuga taxifolia – дуглазија и Picea abies- смрча.  

Буква је најзаступљенија врста дрвећа која 
учествује у укупној запремини излетишта са 68%, 
затим следи граб са 15%, цер са 4% и остале врсте 
дрвећа доста мањем проценту. 

Од жбунастих врста аутохтоног порекла 
заступљене су следеће врсте: Rubus hirtus – купина, 
Corylus avellana – леска, Cratаеgus monogyna – бели 
глог, Clematis vitalba – павит, Hedera helix – бршљан, 
Sambucus nigra – црна зова и др. 

У спрату приземне флоре јављају се следеће врсте 
: Anemone nemorosa – шумска бреберина, Asarum 
europeum – копитњак, Asperula odorata – лазаркиња, 
Athyrium filix femina – женска папрат, Euphorbia 
amygdaloides – шумска млечика, Geranium 
macrorhysum – здравац, Helleborus odorus – кукурек, 
Oxalis acetosella – соца, Fragaria vesca – шумска јагода, 
Allium ursinum – сремуш и др.  

На овом подручју заступљене су и следеће 
заштићене врсте флоре: Dryopteris dilatata - 
широколисна папрат, Ruscus hypoglossum – кострика, 
Galium odoratum – лазаркиња, Asarum europeum – 
копитњак, Corylus avellana – леска.  

На подручју Плана налази се и ловиште „Велики 
Јастребац“ којим газдује ЈП „Србијашуме“. У 
ловишту се срећу срна, дивља свиња, вук, лисица, 
куна, зец, лисица, пух, веверица, јастреб-кокошар, 
орлови и др. 

У обухвату Плана нема заштићених подручја за 
које је спроведен или покренут поступак заштите, 
утврђених еколошки значајних подручја и еколошких 
коридора од међународног значаја еколошке мреже 
Републике Србије.  

Локални еколошки коридори су елементи унутар 
предела (водене површине у природном стању, 
појасеви зеленила, појединачна и групе стабала, 
живице и др.). 

 
1.4.6. Еевидентирани и заштићени објекати, 

амбијенталне целине и споменици културе и 
природе 

 
У границама Плана нема евидентираних зашти-

ћених објеката. 
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2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Концепција уређења планског подручја 

произилази из планског основа и општих циљева 
израде плана: 

• стварање услова за даљи развој и унапређење 
изграђеног ткива, као и решавање уочених проблема,  

• стварање услова за рационалније коришћење 
простора, 

• стварање услова за унапређење и развој 
туризма, спортских, забавних и рекреативних 
садржаја и викенд становања, 

• успостављање баланса између: простора, 
туриста, намене, капацитета и садржаја. 

• уређивање и развијање саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре, 

• остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора кроз његову заштиту (заштита 
животне средине, природе и др.), 

као и посебних циљева израде плана: 
• формирање услова који ће Јастребац као 

туристички центар учинити конкурентним, 
• дефинисање јавног интереса у простору 

обухвата Плана, 
• разграничење површина јавних и осталих 

намена, 
• ближе дефинисање планиране претежне 

намене земљишта, 
• дефинисање потребних просторних 

капацитета за функционисање планираних намена, 
Планом је дефинисана саобраћајна матрица, 

регулација водотокова и комплетно опремање 
комуналном инфраструктуром. 

Концепт излетишта по карактеру, квалитету, 
квантитету и положају заснован је на савременим 
тржишним критеријумима потражње туристичке 
понуде, у контексту актуалних трендова развоја 
планинског туризма, и посебно интересовања 
инвеститора за улагања у ово подручје, водећи рачуна 
о природним вредностима, условима и 
ограничењима. Излетиште је планирано као 
поливалентни планински комплекс са нагласком на 
комерцијалном туризму. Садржаји рекреације и 
спорта, јавних служби и услуга, као и саобраћајне и 
техничке инфраструктуре, предвиђени су у високом 
стандарду. Посебну специфичност излетишту ће дати 
планирани спортско-рекреативни, забавно-
рекреативни и туристички садржаји. 

• Излетиште је планирано са капацитетом од 
око 3650 лежаја, 

• Дневних излетника око 1700, од тога око 680 
скијаша или око 40% и око 1020 нескијаша или око 
60%, 

• Службених лежаја - око 5% од броја 
туристичких лежаја - укупно око 180, 

• Запослених - око 360 (10% од броја 
туристичких лежаја). 

Развој смештајно-туристичких садржаја 
планиран је у централном делу излетишта у 
непосредној зони језера кроз изградњу хотела, гарни 
хотела, апарт хотела и сл., са пратећим садржајима, а 

у северном делу плана, ободно од главне 
саобраћајнице изградњом мањих мотела, пансиона, 
апартмана и сл., као слободностојећих објеката. 

Развој угоститељско-туристичких садржаја је 
усмерен на формирање простора са садржајима који 
могу остварити развој туризма, првенствено кроз 
реконструкцију и унапређење већ изграђених 
објеката, као и планираном изградњом нових 
објеката. Највећа концетрација угоститељско-
туристичких садржаја је планирана  на почетку 
излетишта, у централном делу излетишта у 
непосредном окружењу језера, око постојећег 
рибњака и уз спортско-рекреативне садржаје. 

Садржаји спорта и рекреације на отвореном, 
планирају се као зимски и летњи спортови 
организовани у објектима отвореног типа и намењени 
корисницима различитих категорија.  

Паркирање је планирано на уласку уз зону 
излетишта као партерно и/или као паркиралиште за 
путничка возила („fast-park“), спратности Пр+1, у 
централном делу непосредно уз садржаје спорта и 
рекреације и као паркирање уз смештајно-туристичке 
садржаје и угоститељско-туристички садржаје. 

Пешачке површине у централној зони око језера 
чине континуалну целину у оквиру које су планирани 
забавно-рекреативни садржаји, теретана на 
отвореном, клупе, лежаљке, сеници, љуљашке, 
композиције за лежање и одмарање, понтони за 
пецање и купање, дечија игралишта, терен за мини-
голф, инсталације типа Zip line, авантура парк, 
paintball, препреке за вежбање, трим стаза, стаза за 
босоноге, стене за пењање, и сл. 

Основни просторни концепт плана тежи ка 
мултифункционалности, преклапању садржаја али и 
одређеној хијерархији. Заступљен је концепт спајања 
два принципа: урбаног реда и спонтаности у 
коришћењу простора и очувању природе. Цео 
комплекс туристичког места је замишљен као 
прожимање планираних садржаја и природних 
одлика, разноврсне изградње и зеленила, воде, 
топографије и визура. 

Унапређење викенд становања који чине 
групације индивидуалних стамбених објеката и 
лоцирани су у југо-источном  делу Плана и издвојене 
су као мирније зоне у природном окружењу и користе 
се повремено (одмор, рекреација и сл.) кроз повећање 
комфора већ изграђених објеката неопходног за 
укупни квалитет коришћења простора, комунално 
опремање недостајућом инфраструктуром. Ове 
целине су планиране као наставак већ започете 
изградње викенд становања и сконцетрисане у 
близини река и повезане некатегорисаним 
саобраћајницама и пешачким стазама са осталим 
садржајима.  

Планирана су две уређене камп зоне уз 
Прокопачку реку, на уласку у излетиште и у мирнијем 
јужном делу излетишта. 

Шуме у грађевинском подручју планирају се као 
парк-шуме са наменом за одмор и рекреацију. 
Планирано је уређење и формирање бициклистичких 
и мото стаза, пешачких и трим стаза, стаза здравља и 
др., са пратећим мобилијаром, као и њихово 
обележавање. Ове комуникације представљају везу 
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између центара излетишта, зоне рекреације, 
становања, излетничких пунктова до околних врхова: 
Градац, Велика Ђулица, Поглед, Змајевац и Бела 
стена. 

Сви садржаји су ослоњени на главну 
саобраћајницу (Државни пут II Б реда) која чини 
саобраћајну кичму туристичке локације. Из ове 
саобраћајнице се приступа, помоћу секундарних 
некатегорисаних улица, свим осталим садржајима. 
Планирано је формирање интерних саобраћајница 
ради приступања смештајним и другим садржајима. 

Планирана је изградња плутајућег базена у 
оквиру вештачког језера, чијом реализацијом ће се 
омогућити филтрирање и грејање воде и омогућити 
његово коришћење током целе године у 
контролисаним условима.  

Планирано је и брендирање излетишта (заштитни 
знак и сл.) и његова имплементација у екстеријерске 
компоненте и у понуду сувенира и гифт програма. 
Поред наведеног, планирано је и  дизајнирање 
атрактивног улаза у излетиште.  

Планирано је обележавање свих садржаја, 
одговарајућом туристичком сигнализацијом према 
Правилнику о садржини и начину истицања 
туристичке сигнализације („Сл. гласник РС“, бр. 
22/2010 и 102/2011). 

 
2.1.1. Приказ планираних капацитета 

 

 
укупан број 
корисника 

туристички лежаји 3450 

службени лежаји 180 

дневних излетника 1700 

запослених 360 

укупан број 
једновремених корисника 

5690 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине 
 
Подручје Плана је подељено на 16 урбанистичких 

целина. Потреба за јасним дефинисањем правила 
уређења и грађења, као и начина спровођења плана, 
условила је даљу поделу на на урбанистичке 
потцелине. 

 
2.2.1. Урбанистичка целина 1 
 
Површине око 2.90ха и налази се у северо-

источном делу планског подручја, граничи се 
највећим делом са шумским земљиштем, планираним 
садржајима скијалишта, планираном камп-зоном и 
површинама плнираним као парк-шуме.  

Планирани број туристичких лежаја за ову 
урбанистичку целину је 1000. 

 
 
 
 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

1. смештајно-

туристички 

садржаји 

СТ-ХА 

угоститељско-

туристички садржаји 
УТ-02 

спорт и рекреација СР-02 

 парк шуме -- 

 
 

2.2.2. Урбанистичка целина 2 
 
Површине око 1.60ха и налази се у северо-

западном делу планског подручја, уз државни пут са 
источне стране и шумским земњиштем са западне 
стране, и састоји се од две урбанистичке зоне. 

Планирани број туристичких лежаја за урбани-
стичку зону 2.2. је 500. 
 

Ознака 
урб. 
зоне 

Претежна намена Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

2.1. 
угоститељско
-туристички 
садржаји 

УТ-01 -- -- 

2.2. 
смештајно-
туристички 
садржаји 

СТ-ХА 

угоститељско-
туристички садржаји 

УТ-02 

спорт и рекреација СР-02 

 

 
2.2.3. Урбанистичка целина 3 
 
Површине око 2,50ха и налази се у источном, 

централном делу планског подручја, и граничи се 
државним путем са западне стране и шумским 
земљиштем са источне стране. 

Планирани број туристичких лежаја за ову 
урбанистичку целину је 1250. 

 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

3. 

смештајно-

туристички 

садржаји 

СТ-Х 

угоститељско-

туристички садржаји 
УТ-02 

спорт и рекреација СР-02 

 
2.2.4. Урбанистичка целина 4 
 
Површине око 4.00ха и налази се у западном, 

централном делу планског подручја и граничи се 
државним путем са источне стране и шумским 
земљиштем са западне стране, а у непосредној зони 
вештачког језера и састоји се од три урбанистичке зоне. 

Планирани број туристичких лежаја за урбани-
стичку зону 4.2. је 230. 
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Планирани број туристичких лежаја за урбани-
стичку зону 4.3. је 460. 

 

Ознака 

урб. 

зоне 

Претежна намена Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

4.1. 
забавно-рекреативни 

садржаји 
ЗР 

угоститељско-

туристички 

садржаји 

УТ-02 

4.2. 

смештајно-

туристички садржаји 
СТ-Х 

угоститељско-

туристички 

садржаји 

УТ-02 

 
спорт и 

рекреација 
СР-02 

4.3. 
смештајно-

туристички садржаји 
СТ-Х 

угоститељско-

туристички 

садржаји 

УТ-02 

 
2.2.5. Урбанистичка целина 5 
 
Површине око 11.00ха, налази се у источном делу 

планског подручја и граничи се са северо-источне и 
југо-источне стране шумским земљиштем, са западне 
стране планираним угоститељско-туристичким са-
држајима и површинама опредељеним као парк-
шуме. 

 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

5. скијалиште -- -- -- 

 
2.2.6. Урбанистичка целина 6 
 
Површине око 2.60ха и налази се у централном 

делу планског подручја, граничи се са северо-
источном делу смештајно-туристичким садржајима, а 
са осталих страна планираним парк-шумама и састоји 
се од две урбанистичке зоне. 

 

Ознак

а урб. 

зоне 

Претежна намена Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

6.1. 
угоститељско-

туристички садржаји 
УТ-01 

паркинг 

простор 
-- 

парк шуме -- 

6.2. спорт и рекреација СР-02 -- -- 

 
2.2.7. Урбанистичка целина 7 
 
Површине око 2.00ха и налази се у југо-западном 

делу планског подручја, са источне стране се граничи 
државним путем, а са осталих страна шумски  
земљиштем и састоји се од две урбанистичке зоне. 

Ознака 

урб. 

зоне 

Претежна намена 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

7.1. 
угоститељско-

туристички садржаји 
УТ-01 

спорт и 

рекреација 
02 

7.2. Камп зона -- 
спорт и 

рекреација 
02 

 
2.2.8. Урбанистичка целина 8 
 
Површине око 1.50ха и налази се у северном делу 

делу планског подручја, граничи се са источне стране 
планираним смештајно-туристичким садржајима, 
садржајима спорта и рекреације (ски-стаза), 
угоститељско-туристичким садржајима и са јужне 
стране садржајима спорта и рекреације и састоји се од 
три урбанистичке зоне. 

 

Ознака 

урб. 

зоне 

Претежна намена Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

8.1. 

угоститељско

-туристички 

садржаји 

УТ-01 спорт и рекреација СР-02 

8.2. 
паркинг 

простор 
-- -- -- 

8.3. камп зона -- спорт и рекреација СР-02 

 
2.2.9. Урбанистичка целина 9 
 
Површине око 4.80ха и налази се у југо-источном 

делу делу планског подручја, граничи се са западне 
стране државним путем, а са западне шумским 
земљиштем. 

 

Ознака 

урб. 

зоне 

Претежна намена 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

9.1. викенд становање ВС -- -- 

 
2.2.10. Урбанистичка целина 10 
 
Површине око 2.60ха и налази се у југо-источном 

делу делу планског подручја, граничи се са јужне 
стране државним путем, са јужне и источне стране 
шумским земљиштем. 

 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

10. викенд становање ВС -- -- 
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2.2.11. Урбанистичка целина 11 
 
Површине око 0.60ха и налази се у средњем, 

источном делу делу планског подручја, граничи се са 
јужне и западне стране парк-шумама, а са северне и 
јужне стране планираним садржајима спорта и 
рекреације (скијалиште). 

 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

11. 
угоститељско-

туристички садржаји 
УТ-01 

парк 

шуме 
-- 

 
2.2.12. Урбанистичка целина 12 
 
Површине око 2.50ха и налази се у средњем 

источном делу делу планског подручја. 
 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

12. парк шуме -- -- -- 

 
2.2.13. Урбанистичка целина 13 
 
Површине око 3.10ха и налази се у централном 

делу делу планског подручја, граничи се са источне 
стране делом државног пута, са јужне стране камп-
зоном, са западне стране шумским земљиштем и 
Прокопачком реком. 

 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена 
Компатибилна  

намена 

намена тип намена тип 

13. парк шуме -- -- -- 

 
2.2.14. Урбанистичка целина 14 
 
Површине око 1.00ха и налази се у крајњем 

северном делу делу планског подручја, граничи се са 
западне стране шумским земљиштем, а са источне 
стране планираним смештајно-туристичким садржа-
јима и са јужне стране планираном зоном за кампо-
вање. 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

14. парк шуме -- -- -- 

2.2.15. Урбанистичка целина 15 
 
Површине око 1.10ха и налази се у централном 

делу планског подручја, у делу тока Прокопачке реке, 
граничи се са источне парк-шумама и планираним 
угоститељско-туристичким садржајима, са јужне 
стране планираном садржајима спорта и рекреације, а 
са западне стране делом државног пута, планираним 
јавним садржајима, паркингом и камп зоном. 

 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

15. парк шуме -- -- -- 

 
2.2.16. Урбанистичка целина 16 
 
Површине око 1.20ха и налази се у крајњем 

јужном делу планског подручја, у делу тока 
Кривовирске реке, граничи се са источне стране 
делом државног пута и зоном викенд становања, са 
западне и јужне стране шумским земљиштем и са 
северне стране планираном зоном за камповање и 
викенд становањем. 

 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

16. парк шуме -- -- -- 

 
2.3. Претежна намена земљишта  
 
Укупна површина Плана подељена је на 

земљиште у грађевинском подручју (површине јавних 
и површине осталих намена) и земљиште ван границе 
грађевинског подручја (шумско и водно). 

 

претежна намена земљишта 

постојеће 

стање 

планирано 

(ха) % (ха) % 

грађевинско подручје (јавне 

и остале намене) 
00.00 0 45.75 40 

земљиште ван граница 

грађевинског подручја 

(шумско, водно) 

117.50 100 71.75 60 

УКУПНО 117.50  117.50  

 
2.3.1. Грађевинско земљиште 
 
Грађевинско земљиште у обухвату Плана, 

опредељено је границом грађевинског подручја и 
уређује се према планираној претежној намени 
земљишта. 
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Граница грађевинског подручја опредељена је са 
циљем заштите водног и шумског земљишта и 
природних ресурса, уз максимално уважавање 
постојеће изграђености и поштовање особености 
насеља (начин градње, формирање насеља). 
Поштован је и принцип развоја и унапређења 
грађевинског земљишта дуж праваца државних и 
некатегорисаних путева уз дефинисане услове 
ограничене, односно забрањене градње. 

Планирану претежну намену земљишта у 
грађевинском подручју чине површине јавних и 
осталих намена. 

 
Опис границе грађевинског подручја: 
 
Граница Грађевинског подручја  је утврђена 

координатама преломних тачака и описана делом 
преко тачака постојећих катастарских парцела, а 
делом преко нових тачака које пресецају постојеће 
катастарске парцеле.   

Граница Грађевинског подручја (у даљем тексту 
граница) почиње, у северозападном делу комплекса 
од нове тачке бр. 1; 2; 3 и 4 – мост на путу Крушевац 
- Јастребац на Прокупчкој ( Ломничкој ) реци и у 
смеру казаљке на сату иде према истоку и југоистоку 
пресецајући к.п.бр. 1772/1 и 1806 и дефинисана је 
следећим новим тачкама од бр. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 и 20. Граница наставља 
према југоистоку и дефинисана је новим тачкама бр. 
21; 23; 22 и 81, и даље у истом правцу поклапајући се 
са границом к.п.бр. 1772/6 и 1772/1 и дефинисана је 
следећим катастарским тачкама бр: 3; 104; 105; 106; 
107; 108; 109; 110; 111 и 112 до нове тачке бр. 969. 
Граница даље иде према истоку пресецајући к.п. бр. 
1772/1 и дефинисана је следећим новим тачкама: 969; 
877; 900; 901; 932; 933; 934; 935; 936; 937; 938; 939; 
940; 941; 942; 943; 944 и 945. Од нове тачке 945 
граница се ломи према југозападу, и дефинисана је 
следећим новим тачкама: 945; 946; 947; 948; 949; 950; 
951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 1439; 1440; 1473; 
1474; 1486 и 1487 до границе к.п.бр. 1772/1 и 1772/6. 
Настављајући према југу граница се поклапа са 
границом к.п.бр. 1772/1; 1772/6 и дефинисана је 
катастарским тачкама: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 
22; 23; 24 и 25. На том месту граница се ломи према 
истоку пресецајуци к.п.бр. 1772/1 и дефинисана је 
новим тачкама: 1557; 1558; 1560; 1561; 1562; 1563; 
1564 и 1565 до Беле реке ( к.п. бр. 1808). Пресецајући 
реку граница скреће према западу, југу и југоистоку, 
пресеца к.п.бр. 1772/1 и дефинисана је следећим 
новим тачкама: 1576; 1586; 1585; 1584; 1587; 1588; 
1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594 и 1595. Од те тачке 
граница иде према југу и дефинисана је новим 
тачкама: 1595; 1596; 1720 и 1721, па скреће према 
северозападу и југу и дефинисана је новим тачкама: 
1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1726; 1727; 1728; 1729 и 
2730 до пута Крушевац - Јастребац (к.п.бр. 1830). 
Настављајући према југу граница се поклапа са 
регулационом линијом пута Крушевац - Јастребац и 
дефинисана је новим тачкама: 2730; 401; 402; 403; 
404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412 и 1732. 
Пресецајући пут ( к.п.бр. 1830) и к.п.бр. 1772/1, 
граница иде према југоистоку  и дефинисана је новим 

тачкама: 1732; 1733;1734; 1735; 1736; 1745; 1746; 
1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 
1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761; 1762; 1763; 1764; 
1765; 1766; 1767 и 1768 до реке Соколовице к.п.бр. 
1809. Граница даље скреће према западу северном 
границом к.п. бр. 1809 ( река) и дефинисана је 
катастарским тачкама: 102; 101; 100; 99 и 97, па 
пресецајући реку (к.п.бр. 1809) и к.п. бр. 1772/1 у 
истом правцу и дефинисана је следећим новим 
тачкама: 1834; 1833; 1835; 1909; 1910; 1911; 1912; 
1913 и 1914. На том месту граница се ломи према југу, 
паралелно са Прокупачком реком, пресецајући к.п. 
бр. 1772/1 и дефинисана је следећим новим тачкама: 
1914; 1915; 1916; 1917; 1918 и 1919  до пута Крушевац 
- Јастребац ( к.п.бр. 1833 тј. моста на Прокупачкој 
реци), до катастарске тачке 129. Граница, од тог моста 

скреће према северу пресецајући к.п. бр. 1806 ( 
Прокупачка река) : 1760/1 и 1832 ( пут Крушевац - 
Јастребац) и дефинисана је следећим новим тачкама: 
492; 491; 857; 856; 855; 854; 853; 852; 851; 850; 849 ; 
848; 847; 846; 845; 844; 843; 842; 841; 840; 839; 838; 
837; 836; 835; 834; 833; 832; 831; 830; 829; 828; 827 и 
826 до места где скреће према северозападу и северу, 
паралелно са Пркупачком реком, и пресецајући 
к.п.бр. 1760/1 и дефинисана је следећим новим 
тачкама: 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 
1946; 1947; 1949; 1950; 1951; 1952; 1954; 1955; 1956; 
1957; 1958; 1959; 1960 и 1963 до к.п.бр. 1760/9. 
Граница наставља у истом правцу пресецајући к.п. бр. 
1760/9 и дефинисана је следећим новим тачкама: 
1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970 и 1971. 
Граница се ломи у супротном правцу тј. према југу 
пресецајући к.п.  бр. 1760/9 и 1760/1 и дефинисана је 
следећим новим тачкама: 1971; 2223; 2222; 2221; 
2220; 2219; 2218; 2217; 2216; 2215; 2214; 2213; 2212; 
2211; 2210; 2209; 2208 и 2207. На том месту граница 
поново скреће према северу такође пресецајући 
к.п.бр. 1760/1 и 1760/9 и дефинисана је следећим 
новим тачкама 2206; 2205; 2204; 2203; 2202; 2201; 
2220; 2199; 2198; 2197; 2196; 2195; 2194; 2193; 2192; 
2191; 2190; 2189; 2188; 2187; 2186; 2185; 2184; 2303; 
2304; 2311; 2310; 2312; 2313 ; 2314; 2315; 2316; 2317; 
2318; 2319; 2320; 2321; 2322; 2323; 2324; 2325; 2326; 
2327; 2328 ; 2329; 2330; 2331; 2332; 2333; 2334; 2335; 
2394; 2395; 2396; 2397; 2398; 2399; 610; 611; 612; 613; 
614 и 615, до катастарске тачке број 10 тј. границе 
к.п.бр. 1760/9 и 1760/1. Граница наставља у истом 
правцу поклапајући се са границом наведених 
парцела и дефинисана је следећим катастарским 
тачкама: 10; 9; 8; 7; 6; 5 и 4. Граница наставља у истом 
правцу према северу пресецајући к.п.бр. 1760/9 и 
1760/1 поклапајући се са линијом регулације пута 
Крушевац – Јастребац и дефинисана је следећим 
новим тачкама: 552; 551; 550; 549; 548; 547; 546; 545; 
544; 543; 542; 541; 540; 539; 538; 537; 536; 535; 534; 
533; 532; 531; 530; 529; 528; 527; 526; 525; 524; 523; 
522; 521; 520; 519; 518; 517; 516; 515; 514; 513; 512; 
511; 510; 509; 508; 507; 506; 505; 504; 503; 502; 501; 
500; 499; 498; 496; 495 и 494 до нове тачке бр.1 ( мост 
) тј. места одакле је опис и почео. 

Све наведене катастарске парцеле припадају КО 
Буци. 
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2.3.2. Земљиште ван границе грађевинског 
подручја 

 
Планирана намена земљишта ван граница 

грађевинског подручја обухвата шумско и водно 
земљиште. 

Површина земљишта ван граница грађевинског 
подручја износи 71.75 ха.  

 
2.4. Планирана намена површина  
 
2.4.1. Карактеристичне наменe у оквиру плана 
 
Намена површина у грађевинском подручју 
 
Површине у обухвату Плана планиране су као 

површине јавних намена и површине осталих намена. 
 
Као површине јавне намене дефинисане су: 
• Саобраћајне површине, 
• Површине за јавне објекте, 
• Зелене површине (парк-шуме), 
• Скијалиште, 
• Камп зона, 
• Водене површине. 
 
Као површине осталих намена дефинисане су: 
• Површине за смештајно-туристичке садржаје, 
• Површине за угоститељско-туристичке са-

држаје, 
• Површине за викенд становање, 
• Површине за верске објекте, 
• Површине за спорт и рекреацију. 
Намена површина ван грађевинског подручја 
• Шуме 
• Водене површине 
 
2.4.2. Компатибилност намена 
 
Планом су дефинисане: претежне и компа-

тибилне намене простора. 
Претежна намена простора, одређена је наменом 

чија је заступљеност у одређеном простору 
преовлађујућа. 

Показатељи који опредељују заступљеност 
намена у простору дефини¬сани су на следећи начин: 

• претежна намена (51-100%); 

• допунска намена (0 - 49%); 
 
За зоне за које није предвиђена израда планова 

детаљне регулације, важи: 
На нивоу појединачне парцеле, уз претежну могу 

бити заступљене планом дефинисане компатибине 
намене, уз примену урбанистичких параметара 
одређених за претежну намену. 

На нивоу појединачних парцела, у оквиру 
урбанистичке подцелине, намена дефинисана као 
компатибилна може бити доминантна или једина. 

 
 
 
 
 

2.5. Биланси површина 
 
Биланс површина земљишта у грађевинском 

подручју 
 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

смештајно-туристички 

садржаји 
3.90 8.50 5.70 12.50 

угоститељско-

туристички садржаји 
0.60 1.30 2.10 4.60 

јавни објекти -- -- 0.10 0.20 

викенд становање 5.20 11.30 6.60 14.50 

спорт и рекреација на 

отвореном 
1.85 4.00 3.60 7.90 

скијалиште -- -- 11.00 24.10 

камп зона  -- -- 1.70 3.80 

парк-шуме  -- -- 7.0 15.40 

саобраћајне површине 1.60 3.34 3.70 8.50 

водотокови са зоном 

зеленила 
3.30 7.20 3.70 8.50 

УКУПНО 16.45  45.75 100 

 

Биланс површина земљишта ван грађевинског 
подручја 

 

Намена 
земљишта 

планирано 

(ха) % 

шумско 69.55 97.00 

водно 2.20 3.00 

УКУПНО 71.75 100 

 
 
2.6. Услови за уређење површина и објеката 

јавне намене  
 
Површине и објекти јавне намене су простори 

опредељени за уређење и изградњу објеката јавне 
намене или јавних површина за које је могуће 
утврђивање јавног интереса у складу са посебним 
законом. 

Као површине јавне намене опредељене су: 
• Саобраћајнице у укупном профилу, 
• Скијалиште, 
• Камп зона, 
• Зелене површине (парк-шума), 
• Водене површине. 
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Као објекти јавне намене опредељени су: 
• Објекти државних органа (горска служба за 

спасавање, полицијска управа, туристичка 
организација и сл.). 

У зонама за које није предвиђена израда планова 
детаљне регулације, површине јавне намене су 
одређене и јасно дефинисане регулационим линијама 
и пописом парцела. 

У зонама за које се обавезно доносе планови 
детаљне регулације, неке од површина јавне намене 
су назначене и биће прецизно дефинисане у даљој 
планској разради. 

 
2.6.1. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Попис парцела опредељених за површине и 

објекте јавне намене дат је за зоне за које није 
предвиђена израда планова детаљне регулације. 

 
Jавне саобраћајне површине 

 

Јавна 

површина 
катастарске парцеле 

Грађевинска 

парцела број 1 

 

КО Буци: 

делови: 1774, 1806, 1779/2, 1780, 

1760/1, 1781/2, 1781/1, 1760/9, 

1782, 1783, 1784, 1785, 1772/6, 

1829, 1793, 1795/1, 1772/1, 1808, 

1830, 1796/1, 1809, 1831, 1797, 

1832, 1798 и 1833 

 

Грађевинска 

парцела број 2 

КО Буци: 

делови: 1780, 1781/1, 1806, 

1772/6 и 1772/1 

Грађевинска 

парцела број 3 

КО Буци: 

део: 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 4 

КО Буци: 

1829, 1793, 1794, 1806 и 1760/9 

Грађевинска 

парцела број 5 

КО Буци: 

делови: 1772/1 и 1830 

Грађевинска 

парцела број 6 

КО Буци: 

део: 1772/1 

Грађевинска 

парцела број 7 

КО Буци: 

делови: 1772/1, 1796/1 и 1830 

Грађевинска 

парцела број 8 

пешачка стаза  

КО Буци: 

делови: 1772/6 и 1806 

Грађевинска 

парцела број 9 

пешачка стаза 

КО Буци: 

делови: 1806, 1783 и 1784 

Грађевинска 

парцела број 10 

паркинг  

КО Буци: 

делови: 1784, 1785 и 1786 

Грађевинска 

парцела број 11 

паркинг 

КО Буци: 

делови: 1806 и 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 12 

паркинг 

КО Буци: 

делови: 1829 и 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 13 

паркинг 

КО Буци: 

део: 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 14 

паркинг 

КО Буци: 

део: 1760/9 

 

Jавне водне површине 

 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска 

парцела број 15 

КО Буци: 

делови: 1806, 1781/1 и 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 16 

КО Буци: 

делови: 1806, 1781/1, 1772/6 и 

1786 

Грађевинска 

парцела број 17 

КО Буци: 

делови: 1772/1 и 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 18 

КО Буци: 

делови: 1806, 1780, 1760/9, 1793 

и 1794 

Грађевинска 

парцела број 19 

КО Буци: 

делови: 1806, 1760/9, 1795/1, 

1760/1 и 1809 

Грађевинска 

парцела број 20 

КО Буци: 

део: 1808 

Грађевинска 

парцела број 21 

КО Буци: 

део: 1809 

Грађевинска 

парцела број 22 

КО Буци: 

део: 1806 

Грађевинска 

парцела број 72 

КО Буци: 

делови: 1772/6 и 1772/1 
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Површине за зеленило водотокова 

 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска 

парцела број 23 

КО Буци: 

делови: 1772/1 и 1806 

Грађевинска 

парцела број 24 

КО Буци: 

делови: 1806, 1779/2, 1781/2 и 

1781/1 

Грађевинска 

парцела број 25 

КО Буци: 

делови: 1806 и  1772/6 

Грађевинска 

парцела број 26 

КО Буци: 

делови: 1772/6 и  1772/1 

Грађевинска 

парцела број 27 

КО Буци: 

делови: 1772/6 и 1772/1 

Грађевинска 

парцела број 28 

КО Буци: 

део: 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 29 

КО Буци: 

део: 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 30 

КО Буци: 

делови: 1806 и 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 31 

КО Буци: 

делови: 1806, 1781/1, 1782, 

1784 и 1786 

Грађевинска 

парцела број 32 

КО Буци: 

делови: 1806 и 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 33 

КО Буци: 

делови: 1772/6 и 1772/1 

Грађевинска 

парцела број 34 

КО Буци: 

делови: 1772/6 и 1772/1 

Грађевинска 

парцела број 35 

КО Буци: 

делови: 1806, 1760/9, 1793 и 

1794 

Грађевинска 

парцела број 36 

КО Буци: 

делови: 1806, 1780, 1760/9 

и1760/7 

Грађевинска 

парцела број 37 

КО Буци: 

делови: 1806 и 1760/9 

Грађевинска 

парцела број 38 

КО Буци: 

део: 1760/9 

Грађевинска 

парцела број 39 

КО Буци: 

део: 1760/9 

Грађевинска 

парцела број 40 

КО Буци: 

делови: 1806, 1760/9 и 1760/1 

Грађевинска 

парцела број 41 

КО Буци: 

делови: 1806, 1795/1, 1795/2, 

1796/2, 1808, 1829 и 1796/1 

Грађевинска 

парцела број 42 

КО Буци: 

део: 1797 

Грађевинска 

парцела број 43 

КО Буци: 

делови: 1772/1, 1796/1 и 1830 

Грађевинска 

парцела број 44 

КО Буци: 

делови: 1772/1 и 1831 

Грађевинска 

парцела број 45 

КО Буци: 

делови: 1772/1 и 1831 

Грађевинска 

парцела број 46 

КО Буци: 

делови: 1798, 1832 и 1760/1 

 

Скијалиште 

 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска 

парцела број 69 

Скијалиште  

КО Буци: 

делови: 1772/6 и 1806 

Грађевинска 

парцела број 70 

Скијалиште 

КО Буци: 

делови: 1772/1 и 1772/6 

 

Камп зона 

 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска 

парцела број 66 

камп  

КО Буци: 

део: 1772/6 и 1806 
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Грађевинска 

парцела број 67 

камп  

КО Буци: 

делови: 1806, 1781/1, 1782, 

1783 и 1784 

Грађевинска 

парцела број 68 

камп  

КО Буци: 

део: 1796/1 и 1830 

 

Jавне зелене површине 

 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска 

парцела број 47 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1806, 1781/2, 1780 и 

1781/1 

Грађевинска 

парцела број 48 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1781/1 и 18061 

Грађевинска 

парцела број 49 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1772/6 и 1806 

Грађевинска 

парцела број 50 

Парк шума  

КО Буци: 

део: 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 51 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1772/6 и 1772/1 

Грађевинска 

парцела број 52 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1786, 1785 и 1806 

Грађевинска 

парцела број 53 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1806 и 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 54 

Парк шума  

КО Буци: 

део: 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 55 

Парк шума  

КО Буци: 

део: 1772/6 

Грађевинска 

парцела број 56 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1772/6 и 1772/1 

Грађевинска 

парцела број 57 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1772/6, 1772/1 и 

18291 

Грађевинска 

парцела број 58 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1829, 1793, 1794, 

1806, 1795/1, 1829, 1796/2 и 

1795/2 

Грађевинска 

парцела број 59 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1795/1 и 1806 

Грађевинска 

парцела број 60 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1760/9 и 1806 

Грађевинска 

парцела број 61 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1795/1 и 1806 

Грађевинска 

парцела број 62 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1796/1, 1830, 1808 и 

1796/2 

Грађевинска 

парцела број 63 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1796/1 и 1830 

Грађевинска 

парцела број 64 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1797 и 1831 

Грађевинска 

парцела број 65 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1798, 1832 и 1760/1 

Грађевинска 

парцела број 73 

Парк шума  

КО Буци: 

делови: 1772/6 и 1829 

 

 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса 
и експропријацију земљишта. 

 
2.6.2. Услови за уређење јавних саобраћајних 

површина 
 
2.6.2.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Саобраћајнице које се налазе у деловима плана за 

које није предвиђена даља разрада не задржавају своје 
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регулационе ширине, већ је планирано њихово 
проширење коловоза на 6,0 метара и проширење за 
изградњу тротоара (једностраног или обостраног) и 
то: 

• тротоар на државном путу са леве стране 
коловоза од стационаже км 17+621 до км 18+207; 

• тротоар на државном путу са десне стране 
коловоза од стационаже км 17+615 до км 19+145; 

• тротоар са десне стране саобраћајнице 
државни пут IIБ реда број 415 (Крушевац – Велики 
Јастребац – Мала Плана – Прокупље) – О6. 

За саобраћајнице које се налазе у деловима ПГР-
а за која је предвиђена даља разрада Плановима 
детаљне регулације, важе следеће техничке 
карактеристике: 

• Примарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,0м, са 
једностраним тротоаром; 

• Секундарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,0м без тротара. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са приступним саобра-
ћајницама варирају од 6,0м до 12,0м, у зависности од 
ранга приступне саобраћајнице. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 3 План саобраћајница и 
регулационо-нивелационе површине. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза могуће је 

само на државном путу. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
Посебне обавезе према кретању особа са 

посебним потребама 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутар блоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. Предвидети и тактилне плоче на 
тротоарима као помоћ за кретање слабовидих особа. 

 
Пешачке стазе 
 
Јавне пешачке стазе, имају улогу да повезују 

саобраћајнице (пешачке тротоаре) са зонама смештаја 
као и комерцијалним зонама; да повезују значајне и 
атрактивне тачке простора у функцији активирања и 
интензивирања летњег и зимског рекреативног 
туризма; скијашког пута у зимском периоду и сл.  

Планиране пешачке стазе су конципиране као 
правци у целокупном обухвату плана.  Димензио-
нисање минималне ширине регулације, одређена је 
пре свега према потребама туриста (пешачких 
праваца), рекреације, снегочистача. 

Ширина регулације за ове стазе износи најмање 
1.20м а највише 3м. 

Конструкција пешачке стазе се утврђује сходно 
њеном значају. Застор пешачке стазе је у функцији 

зоне у којој се налази, подужних и попречних нагиба 
као и начина одводњавања застора. Врста застора, 
који је могуће применити, је: коцка, камени застор, 
одговарајући еколошки застори, уз услов 
прилагођавања климатским оптерећењима. 

Одводњавање се по правилу решава 
гравитационим отицањем површинских вода у 
систему затворене или отворене канализације.  

Предметне пешачке стазе се опремају и уређују 
бјектима у планираној функцији (сигнализацијом, 
мостићима, клупама, препрекама, баријерама, 
елементима за рекреацију, видиковцима и сл.) и 
адекватном расветом.   

Сви постојећи природни потенцијали на траси 
стазе, максимално се потенцирају и планира се 
уређење са минималним интервенцијама. На местима 
где је потребно премостити препреке од воде и блата, 
постављају се дебла или конструкције од дрвета.   

Натуралност стазе се не нарушава, тако да се 
пратећа опрема, као што су корпе за смеће и 
настрешнице, постављају на места прикључења са 
другим стазама и на погодним површинама поред 
стазе.  

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника. Поред паркинг места на 
парцелама корисника, планира се и изградња јавних 
паркинг места  (управно паркирање ван коловоза) на 
делу државног пута IIБ реда број 415 Крушевац– 
Велики Јастребац – Мала Плана - Прокупље, као и 
изградња посебних паркинг површина и то: 

• Паркиралиште са улазом из саобраћајнице 
државни пут IIБ реда број 415 (Крушевац– Велики 
Јастребац – Мала Плана – Прокупље) – О6  са укупно 
89 паркинг места за путничка возила; 

• паркиралиште из државног пута IIБ реда број 
415 Крушевац– Велики Јастребац – Мала Плана – 
Прокупље на стационажи КМ 17+973 са око 40 
паркинг места за путничка возила и 3 паркинг места 
за аутобусе (паркиралиште), или око 60 паркинг места 
за путничка возила и 3 паркинг места за аутобусе 
(паркиралиште типа „fast-park“). 

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

• Паркирање се може организовати као 
партерно уколико то дозвољавају просторне 
могућности парцеле, у оквиру гаража и комбиновано, 

• За паркирање возила за јавне објекте потребан 
број паркинг и гаражних места за сопствене потребе 
и за кориснике обезбеђује се на грађевинској парцели, 
а у складу са наменом објекта: једно ПМ на 70м2 
корисног простора, 

• За паркирање возила за објекате смештајно - 
туристичких садржаја обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели за смештај возила, 
како теретних, тако и путничких и то: једно паркинг 
место на 10 кревета, једно ПМ на сваких 12 столица, 

• За паркирање возила за објекате угоститељско 
- туристичких садржаја обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели за смештај возила, 
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како теретних, тако и путничких и то: једно паркинг 
место на 10 кревета, једно ПМ на сваких 12 столица, 

• За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката викенд становања обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, изван 
површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно 
место на један стан, 

• За објекте осталих намена обавезна је примена 
важећих правилника. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

 
2.6.2.2 Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу, постојеће стање се 

максимално могуће генерално задржава, уз напомену 
за новопланиране паркинге и саобраћајнице поштује 
дата нивелација при детаљној разради и 
пројектовању. 

Нивелационо решење дато у графичком прилогу 
изражено је у апсолутним котама надморске висине 
на укрсним и карактеристичним преломним тачкама. 

Такође, растојање између ових тачака је дато 
тачности до на 1см, са падом на тој деоници изражен 
у % и са смером пада. 

Сви укрштаји су предвиђени као укрштаји у 
нивоу. 

Апсолутне висинске коте дате су по осовинама, а 
главним пројектима биће дефинисани попречни 
нагиби на правцу у кривинама и кроз раскрснице. 

 
2.6.3. Услови за уређење површина за 

инфраструктурне објекте и комплексе 
 
2.6.3.1. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Стратегија водоснабдевања излетишта Јастребац 

је са регионалног система водоснабдевања „Ћелије“. 
Потребно је урадити пројектну документацију којом 
ће бити обухваћени сви постојећи и новопланирани 
објекти који се налазе у границама планске 
документације. Овом пројектном документацијом 
треба предвидети све објекте на мрежи (водоводни 
развод, резервоари, прекидне коморе, црпне станице 
и др.). 

Јавна водоводна мрежа се може користити са 
водоснабдевање објеката питком водом и за систем 
противпожарне заштите објеката у виду изградње 
спољне и унутрашње хидрантске мреже. 

Извори водоснабдевања противпожарне воде су 
или постојећи водовод или други (извори, водотоци, 
кишница …). Уколико се противпожарна мрежа 
водом снабдева из других извора, а не из јавног 
водовода, вода из хидрантске мреже се не сме мешати 
са дистрибутивном мрежом која служи за санитарно 
водоснабдевање. 

Постојећа изворишта воде се морају 
конзервирати и заштитити од негативних утицаја и 

загађења. Ова изворишта се морају чувати као 
стратешки извори водоснабдевања у будућности пре 
свега због квалитета воде и расположиве количине за 
водоснабдевање. Уколико неки објекти и системи 
водоснабдевања буду прикључени на постојеће 
извориште и постојећи водоводни развод, ни на који 
начин се не смеју повезивати са планираним 
системом водоснабдевања са регионалног система 
„Ћелије“. 

 
Каналисање отпадних вода и заштита вода од 

загађивања 
 
Основна сврха заштите вода од загађивања је 

очување здравља људи и очување животне средине, 
кроз достизање и очување доброг статуса површи-
нских и подземних вода (еколошки статус/потенцијал 
и хемијски статус), смањење хидроморфолошких 
притисака на природна водна тела, спречавање и 
контролу загађења вода и рационално коришћење 
расположивих ресурса.  

Заштита вода од загађивања се планира и 
спроводи у оквиру интегралног управљања водама, на 
бази усаглашених стратешких и планских аката 
сектора вода и осталих сектора, применом:  

1) принципа смањења загађења на месту 
настанка, односно, смањења количина опасних 
материја на извору загађења, спровођењем потребних 
мера заштите вода од загађивања и контролом рада 
објеката и уређаја за пречишћавање отпадних вода;  

2) комбинованог приступа, који се остварује 
мерама контроле испуштања (стандард емисије) и 
мерама контроле квалитета животне средине 
(стандард квалитета вода), узимајући строжији 
критеријум од ова два;  

3) начела "загађивач плаћа", којим се обавезују 
загађивачи да сносе трошкове мера за 
отклањање/смањење загађења;  

4) начела најбољих доступних техника, којим се 
обавезују сви субјекти, учесници у активностима 
везаним за воде, да примењују најбоље расположиве 
технике.  

Заштита од концентрисаних извора загађења 
унапредиће се изградњом и адекватним функциони-
сањем комуналне инфраструктуре, радом инспекци-
јских служби и спровођењем мониторинга. 

Стратегија прикупљања отпадних вода из 
објеката и њихов одвод се планира фазно: 

• У првој фази се планира изградња индиви-
дуалних малих система за пречишћавање отпадних 
вода која у зависности од капацитета могу бити 
постављена или за индивидуалне објекте или за групу 
објеката. Отпадна вода из ових постројења ће се 
упуштати у постојеће водотоке. Ефикасност 
постројења мора бити таква да на излазу из 
постројења загађујуће материје морају бити у 
границама МДК за упуштање у природне водотоке. 
Количина отпадних материја из постројења и протоци 
морају бити под сталном контролом и мерењем. 
Одржавање постројења и одвоз прикупљених 
отпадних материја из њега се морају уговорно 
поверити за то регистрованом привредном субјекту 
или надлежном ЈКП 
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• У другој фази, зависно од пораста броја 
корисника на подручју, а у зависности од 
техноекономских анализа се планира изградња јавне 
канализације и централног ППОВ 

 
Каналисање атмосферских вода 
 
Нивелационим решењима новопланиране кому-

никације и остале површине поставити тако да се 
њихово одводњавање усмери према постојећим 
природним реципијентима. Систем атмосферске 
канализације се мора поставити тако да буде у 
функцији заштите од загађења. 

У складу са тим потребно је атмосферске воде са 
површина где се може очекивати појава потенцијално 
зауљених атмосферских вода (нарочито паркира-
лишта, велике гараже и сл.) пре упуштање у природне 
реципијенте претходно третирати на сепараторима 
уља и нафтних деривата. Ови сепаратори морају бити 
тако пројектовани да на излазу морају давати 
квалитет I класе пречишћавања. 

У сепараторима уља и нафтних деривата се 
сакупљају изузетно опасне материје. Протоци из 
сепаратора морају бити под константном контролом и 
мерењем. Експлоатационо одржавање сепаратора и 
одвоз опасних материја из њих на за то одређену 
индустријску депонију се уговорно морају поверити 
надлежном привредном субјекту за ову врсту послова. 

При пројектовању атмосферске канализације 
пројектовати све неопходне објекте (ретензије и сл.) и 
предвидети одговарајуће мере (пошумљавање слива, 
затрављивање површина и сл.) како би се у што већој 
мери спровеле мере на заштити овог инфра-
структурног система, заштите живота и здравља људи 
и заштите животне средине. 

 
Заштита од ерозије и бујица 
 
Обимни технички радови за заштиту од бујица 

(бујичне преграде и регулације и сл.) и разни 
биолошки радови на контроли ерозионих процеса 
(пошумљавања, затрављивања и др.), као и разне 
комбинације ове две врсте радова и мера за 

противерозионо газдовање земљиштем чине да се 
умањује продукција и унос наноса у реципијенте.  

Од посебног значаја је ефекат у случају 
акумулационих простора, у које тада доспева мањи 
проценат продукованих количина наноса, што је у 
функцији изведеног од обима радова и њиховог 
одржавања. 

 
Уређење водотокова се мора вршити у складу са 

условима животне средине: 
 
• при уређењу мањих водотока ван насеља 

дозволити само минималне хидроморфолошке 
промене, поштујући услове и критеријуме за 
унапређење и заштиту животне средине и у што већој 
мери примењујући принципе "натуралне регулације";  

• уређење водотока кроз градове и насеља 
вршити у складу са локалним потребама и урба-
нистичким плановима уз обезбеђење барем мини-
малних услова за очување повезаности екосистема;  

• сви нови пројекти уређења водотока се морају 
доказати са гледишта економско-техничких и 
еколошких услова и критеријума, поштујући одредбе 
наших закона  

Степен заштите од поплава спољним водама 
зависи од техничко-економских, еколошких, 
социјалних и других критеријума, услова и 
ограничења. Дефинише се за сваки систем или касету 
(брањени простор), на основу броја становника и 
висине потенцијалних штета од поплава.  

Препоручени степен заштите за нове системе, као 
и за постојеће системе који се дограђују или 
реконструишу, приказан је на доњој слици. Степен 
заштите који обезбеђују грађевински објекти једнак је 
повратном периоду велике воде, која је била 
меродавна за димензионисање објекта. Међутим, у 
условима климатских промена и антропогених 
утицаја мењају се и услови настанка и карактеристике 
великих вода, па меродавни протицај више није споро 
променљива категорија. Стога су за обезбеђење 
одговарајућег степена заштите потребне и допунске 
мере и радови (реконструкција објеката и сл.). 
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Рибњаци 
 
На природним водотоцима који припадају овом 

планском документу могуће је формирати пастрмске 
рибњаке. Пројектовање, изградња и експлоатација 
рибњака морају се одвијати уз поштовање водних 
аката. За снабдевање водом морају се користити 
површинске воде, а само изузетно подземне, док се 
отпадне воде морају свести на прописани квалитет. 
Порибљавање акумулација и канала вршити тако да 
се не угрози прописани квалитет вода и опстанак 
акватичних екосистема. 

 
Систем за вештачки снег 
 
За потребе скијалишта (производње снега на ски-

стазама), због потребног рада на темературама испод 
и изнад 0°С, предвиђен је комбинован начин 
прављења вештачког снега, који обухвата систем 
вештачког оснежавања. Систем за вештачки снег 
снадбеваће се из акумулационог језера запремине око 
3000м3. Систем чини пумпна станица, 18 инсталација 
(цевовод дужине 450м) воде и ваздуха и уређаја за 
производњу вештачког снега. 

Решење система вештачког оснежавања, 
обухвата резервоар, пумпу, цевовод, шахтове и 
уређаје за прављење снега. Стазе се оснежавају ван 
периода рада скијалишта, односно ноћни рад, када су 
и нешто ниже температуре.  

 
2.6.3.2. Електроенергетика 
 
Постојеће ТС10/0,4kV, које покривају постојећи 

конзум, задржавају се на садашњем нивоу. Планом је 
предвиђена њихова реконструкција. 

Предметним планом је предвиђена рекон-
струкција постојећих кабловских водова  и 
далековода 10kV , као и њихово каблирање у којима 
су угрожени изградњом нових објеката и садржаја. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
2.6.3.3. Телекомуникације 
 
Предметним планом је предвиђена 

реконструкција постојеће ТК мреже  
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
2.6.3.4. Енергофлуиди 
 
У циљу смањења укупне потрешње примарне 

енергије и смањења емисије гасова са ефектом 
стаклене баште на подручју плана планирају се 
постројења за примену обновљивих извора енергије 
као и постојења која као енергент користе земни гас. 
Од постројења за примену обновљивих извора 
енергије планирају се топлотне пумпе као и 
постројења која као енергент користе дрвену сечку, 
пелет или огревно дрво. 

За потребе гасификације потенцијалних 
потрошача у обухвату плана планира се изградња 
дистрибутивне гасоводне мрежа од полиетиленских 

цеви. Планирана гасоводна мрежа би се снабдевала 
гасом из мерно регулационе станице (МРС) која се 
планира на подручју урбанистичке целине број 14, у 
оквиру јавних џзелених површина (парк-шуме). 
Капацитет МРС-е је 6000 Nm3/h. Гас до МРС-а 
предвиђено је да се допрема челичним гасоводом 
средњег притиска из правца села Буци. На тај начин 
је омогућен једноставни прикључак на 
дистрибутивни гасовод. Трасе планиране 
дистрибутивне гасоводне мреже и гасовода средњег 
притиска дате су у графичком прилогу број 8. План 
енергофлуида. 

 
2.7. Услови за уређење зелених површина 
 
Циљ Плана, у погледу зеленила, је да се постојеће 

зеленило максимално заштити и очува, као и спречи 
прекомерна пренамена шумског у грађевинско 
земљиште. Планирани садржаји ће бити 
инкорпорирани у природни амбијент применом 
адекватних планских мера у циљу смањења 
еколошког оптерећења изазваног коришћењем 
простора за рекреацију и изградњу објеката. Имајући 
у виду стање зеленила и његову вредност, Планом су 
идентификовани простори који могу да прихвате 
одређене активности са минималним интервенцијама 
на постојећем зеленилу и рационално коришћење и 
заштиту вредних ресурса. Планом се омогућава  
очување и унапређење карактеристичне структуре и 
слике предела. 

За озелењавање се планирају аутохтоне врсте 
(минимум 50%), а од декоративних егзота само оне 
које које су добро  прилагођене природним условима, 
нису инвазивне нити алергене.  

Шуме у грађевинском подручју планирају се као 
парк-шуме са наменом за одмор и рекреацију, шетњу, 
заштиту и стабилизацију шумског земљишта. 

Зеленило на површинама јавне намене – зеленило 
јавног коришћења 

Зеленило јавног коришћења се налази на 
површинама, Планом опредељеним за јавне намене. 
Доступно је свим корисницима без икаквог 
ограничења. Планира се као самостално зеленило 
(парк шума и зеленило парковског типа), и као 
пратеће зеленило у функцији основне намене. У 
границама Плана заступљене су следеће 

категорије зеленила јавног коришћења: зеленило 
саобраћајних површина, ски стазе са пратећим 
објектима, камп зоне  и парк шума. За овај простор је 
карактеристично велико присуство квалитетног 
зеленила, велике старости што представља посебан 
изазов у смислу уклапања планираних садржаја. 
Истовремено, висока вегетација пружа многоструке 
предности при изградњи планираних садржаја и 
пејзажног уређења. 

Под зеленилом јавног коришћења подразумева се 
уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може зависно од намене да садржи и 
различите пејзажно-архитектонске елементе и 
мобилијар. 

За сво зеленило на површинама и објектима 
јавних намена, односно зеленило јавног коришћења 
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важе следећи општи  урбанистички услови за 
зеленило: 

• За реконструкцију постојеће и изградњу нове 
зелене површине, неопходна је израда пројекта 
партерног уређења који, по потреби, садржи и 
елаборат о фитосанитарном статусу и предлог мера за 
санацију зеленила. 

• Зелене површине јавног коришћења морају 
бити доступне и особама са посебним потребама, 
деци и старим особама. 

• Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном 
инфраструктуром, опремом и мобилијаром у складу и 
на нивоу који захтева намена простора. 

• На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
Зеленило саобраћајних површина 
 
Саобраћајнe површине које се налазе у 

постојећем шумском масиву није потребно додатно 
опремати линеарним зеленилом. Засењивање је 
неопходно на паркинг просторима и то врстама добро 
прилагођеним условима средине. На паркингу се не 
смеју користити врсте са површинским кореновим 
системом, као и врсте са ломљивим гранама, 
плодовима, врсте које имају отровне делове или су 
јаки алергогени. 

Дуж пешачких  стаза препоручује се формирање 
трака од жбунастих и цветних врста у пејзажном 
стилу, које се повремено отварају према ливадама или 
атрактивним садржајима. 

 
Зона ски стазе са пратећим објектима 
 
У зони ски стазе, зеленило се планира као пратеће 

зеленило у функцији основних садржаја. 
Уколико је, за потребе формирања ски стазе 

неопходно извршити сечу стабала и крчење шикаре, 
сеча се може извести само у оквиру постављених 
маркација у пројектованој ширини. У циљу очувања 
горњег хумусног слоја и спречавања ерозије, пањеве 
посечених стабала не треба вадити, већ само подсећи 
до нивоа од око тридесетак центиметара испод нивоа 
терена.  

Са трасе ски стазе морају се уклонити и све 
жбунасте врсте. 

Све површине које су за потребе изградње ски 
стазе (а ван саме стазе) искрчене морају се поново 
пошумити. 

 Такође обавезно је, након извршених радова на 
сечи,  планирати подизање шумских засада као 
компезацију за уклоњену вегетацију и то дуж ивица 
ски стаза на ливадским, огољеним деоницама у циљу 
заштите снега и утицаја инсолације. Пошумљавање 
извршити аутохтоним врстама.   

 
Камп зона 
 
Камп зона је планирана на заравни која на већој 

површини није обрасла високом вегетацијом. 
Озелењавањем треба створити пријатне услове за 

боравак. Простор треба делимично засенити 
листопадним дрвећем широке круне. Камп зеленилом 
одвојити од саобраћајнице. Користити декоративне 
врсте богатог колорита, жбунасте и цветне врсте. У 
кампу се не смеју користити врсте које могу да имају 
негативне утицаје на кориснике (врсте које су 
означене као јаки алергогени, високо дрвеће са лако 
ломљивим гранама и сл.). 

 
Парк шума 
 
Део шуме у непосредном окружењу планираних 

садржаја, Планом добија статус парк шуме. На тај 
начин простор добија потпуно нову функцију, да 
осим проиводње кисеоника, прикаже све лепоте 
предела, природне вегетације и композиција са 
разноликом висинском градацијом и колоритом.  

Реконструкција шуме у парк шуму подразумева 
обезбеђење саобраћајних услова (увођење 
неопходних и повезивање са постојећим 
саобраћајницама), решавање правилног односа светла 
и сенке избором погодних пропланака или сечом 
девастираног дрвећа, и допуну активности. Како би се 
избегло преоптерећење простора, садржаји се 
планирају тако да се за једног корисника обезбеди 
површина од око 600-700м². 

Парк шума мора да садржи информациони пункт 
који пружа обавештења о самој шуми, понуди 
садржаја и програма, местима која се сагледавају са 
видиковца, као и о режиму рада и правилима 
понашања.  С обзиром да је ходање ван стаза 
дозвољено (и пожељно), оријентационе табле, 
стрелице и упутства која се постављају у парк шуми, 
треба да буду видљиви и на већој удаљености.  

За делове парк шуме који се налазе на 
специфичном рељефу, неприступачним теренима, 
стрмим обалама потока и деловима изложеним 
ерозији, посебно је важно очување постојеће 
вегетације и примена мера које спречавају даљу 
деградацију и унапређују еколошку функцију шуме. 
Није дозвољена сеча ни крчење шибља. Уколико је 
сеча неопходна, пањеве треба задржати ради 
спречавања ерозије терена. 

На овим површинама дозвољено је трасирање 
стаза, пре свега,  од природних материјала (земља, 
шљунак, кора дрвета, лишће и сл) или грађевинских 
материјала, који одговарају амбијенту и пружају 
услове за дуготрајну шетњу. 

 Дуж водотокова, на атрактивним проширењима 
и свуда где услови терена то дозвољавају, планира се 
формирање простора за излетнике. Простор мора да 
буде опремљен зиданим роштиљем, столовима, 
клупама и корпама за отпатке. Дозвољена је и друга 
опрема у функцији излетничког туризма 
(надстрешнице, расвета, чесма, лежаљке, инфо табле 
и сл.). Сви елементи морају да буду од природних 
материјала (пре свега камена и дрвета). 

Простор за роштиљање може делимично да буде 
поплочан каменим облуцима или плочама од 
природног цепаног камена. 

Парк шуму у погледу активности чине две зоне, 
зона активне и пасивне рекреације и зона активног и 
пасивног одмора. 
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Зона активне и пасивне рекреације се планира 
поред саобраћајница, ближе садржајима који су 
намењени спорту и рекреацији и другим просторима 
који подразумевају окупљање већег броја посетилаца. 
Основни елементи рекреације треба да буду стазе које 
зависно од природних карактеристика и опреме могу 
да буду шетне стазе, стазе здравља, трим стазе, 
кондиционе, образовне, бициклистичке и сл. Могу се 
планирати и стазе за јахање. Стазе планирати тако да 
у што већој мери одговарају амбијенту шуме 
(кривудаве, променљиве ширине и нагиба и сл.), као 
и да логично прате постојећу вегетацију. Застор стаза 
мора да буде од меканих, пре свега,  природних 
материјала (земља, шљунак, кора дрвета, лишће и сл) 
или грађевинских материјала, који одговарају 
амбијенту и пружају услове за дуготрајну шетњу. 

Осим стаза као елементи рекреације планирају се 
полигони са справама за вежбу, терени за бадминтон, 
пољане за игре лоптом, фризби, оријентинг, дечја 
игралишта и опрема и простори за сличне активности. 

Справе за вежбање (фитнес на отвореном) се 
постављају дуж стаза или на мањим полигонима у 
групацији. Справе су могу да буду пројектоване за 
децу и одрасле са основним захтевом да буду 
безбедне и од савремених материјала који се уклапају 
у амбијент. Није препоручљива употреба необрађеног 
дрвета и других натуралистичких материјала који 
нису безбедни за употребу.  

Терени за бадминтон, игре лоптом, фризби и 
сличне игре, планирају се на пољанама које су 
осунчане и затравњене.  

У парк шуми се планирају и простори за игру 
деце на теренима са повољном конфигурацијом и 
микриклиматским условима. Справе треба да буду 
интерактивне, да подстичу дечју машту и радо-
зналост, односно да деци пруже утисак истраживања 
и авантуре у природи.  Појединачни мини кутак за 
децу треба да се састоји од десетак елемената 
различитих активности, препрека, пењалица са 
мердевинама, пењалицама са могућношћу провла-
чења, врећом за ударање, тобоганом, зидом за 
пењање, њихалицама, симулацијом пењања уз 
конопац, спуштањем низ шипку и сл. 

Користити  атрактивне боје и облике са великим 
бројем  детаља који одговарају природним условима. 
Материјали морају бити отпорни на хабање и 
атмосферске утицаје, са комбинацијом најквали-
тетнијих материјала. Подлогу предвидети од 
сигурносних гумених плоча или природних меких 
материјала (малч). 

Основни захтев је безбедност и груписање справа 
по узрасту деце. 

У овој зони се планирају и видиковци, 
надстрешнице за одмор, чесме, заклони  од кише и 
ветра, клупе, столови, корпе за отпатке и други 
одговарајући мобилијар. 

Надстрешнице се планирају на више локација са 
мањим капацитетом и то на удаљенијим местима где 
има природних вредности.  

Клупе, столови, корпе за отпатке и други 
мобилијар се планира на више локација, на 
пропланцима, поред вредних примерака 
дендрофлоре, изворишта, атрактивних стена и на 

сличним местима за одмор, разговор, друштвене игре 
и др.  

Мобилијар треба да буде у складу са 
амбијенталним вредностима парк шуме. 

У парк шуми није дозвољена изградња спортских 
терена са асфалтним и бетонским застором. 

Зона мирног одмора планира се у деловима који 
су удаљенији од главних саобраћајница и пружају 
услове за седење у природи, одмор, лежање на ливади, 
излете, разне друштвене игре. Садржаји и опрема 
треба да буду планирани у складу са активностима 
које се планирају. 

Шумске стазе су основна опрема. Планирају се 
тако да у што већој мери одговарају амбијенту шуме 
(кривудаве, променљиве ширине и нагиба и сл.), да 
прате постојећу вегетацију и омогућавају лагану 
шетњу 

Застор стаза мора да буде од меканих природних 
материјала (земља, шљунак, кора дрвета, лишће и 
сл.). Дуж стаза могу се планирати проширења са 
клупама, корпама за отпатке и другим одговарајућим 
мобилијаром. 

У овој зони се, такође, планирају и видиковци, 
надстрешнице, чесме, заклони  од кише и ветра, 
клупе, столови, интерактивне скулптуре, корпе за 
отпатке и други одговарајући мобилијар. 

Клупе, столови, корпе за отпатке и други 
мобилијар се планира на више локација, на 
пропланцима, поред вредних примерака 
дендрофлоре, изворишта, атрактивних стена и 
сличним местима за одмор, разговор, друштвене игре 
и др.  

 
Зеленило на површинама остале намене – 

зеленило ограниченог коришћења 
 
Викенд становање 
 
Приликом изградње и уређења објеката у зони 

викенд становања, морају се поштовати захтеви 
очувања природе. Вредни примерци дендрофлоре се 
морају заштитити од оштећења. За било коју сечу 
неопходно је одобрење надлежне институције 

Озелењавање простора око викендица и других 
објеката, треба у највећој мери да подржава природни 
амбијент, избором одговарајућих врста и пејзажним 
стилом уређења. С обзиром на иначе густ склоп 
високог дрвећа, препоручује се формирање травњака 
ливадског типа и оплемењивање простора одабраним 
жбунастим  и цветним врстама.   

 
Смештајно-туристички садржаји 
 
За пејзажно уређење и озелењавање објеката 

смештајно-туристичких садржаја неопходан је 
пројекат партерног уређења којим ће бити 
валоризовано и постојеће зеленило. Пејзажни стил 
треба да чини основу уређења, а само око објеката, 
улаза и других акцентованих архитектонских 
елемената, применити хортикултурни начин уређења.  

Зеленило у овој зони може да буде и парковског 
карактера, односно да садржи елементе за одмор и 
рекреацију корисника објекта. Зеленило те намене 
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мора да буде доступно и особама са посебним 
потребама, деци, старим особама и другим осетљивим 
категоријама. Такође, мора да буде опремљено 
комуналном и саобраћајном инфраструктуром, 
опремом и мобилијаром у складу и на нивоу који 
захтева намена простора. 

Не смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
Угоститељско-туристички садржаји 
 
За пејзажно уређење и озелењавање објеката 

угоститељско-туристичких садржаја неопходан је 
пројекат партерног уређења којим ће бити 
валоризовано и постојеће зеленило и дате смернице за 
даље поступање. С обзиром да се угоститељско-
туристички садржаји планирају у зони која је у 
великој мери пошумљена, неопходно је изградњу 
ускладити са постојећим зеленилом и све вредне 
примерке дендрофлоре сачувати.  

Озелењавање планирати по принципу 
комбинације пејзажног и хортикултурног уређења. 
Примењивати аутохтоне и врсте које су добро 
прилагођене условима средине и истовремено 
подржавају природни амбијент. Зеленило око самих 
објеката треба да створи утисак доброг повезивања 
природних и изграђених објеката.  

 
Површине за спорт и рекреацију на отвореном 
 
На површинама за спорт и рекреацију, зеленило 

је у функцији основне намене простора. Има улогу 
обезбеђења повољнијих услова за бављење спортским 
и рекреативним активностима, као и естетског 
обликовања простора. У том смислу, зеленилом се 
могу формирати заштитни појасеви од ветра, 
визуелно изоловати одређени садржаји, усмерити 
корисници ка циљу и сл.  Озелењавање планирати 
претежно у пејзажном стилу. Користити аутохтоне и 
алохтоне врсте које су добро прилагођене  условима 
средине. Не смеју се користити врсте са ломљивим 
гранама, плодовима, врсте које имају отровне делове 
или изазивају алергије.  

За озелењавање у зони објеката спорта и 
рекреације неопходна је израда пројеката партерног 
уређења са обавезном валоризацијом постојећег 
зеленила.  

На површинама за спорт и рекреацију, осим 
засада дрвећа, жбуња, цвећа и траве, могу се 
планирати, зависно од намене и различити пејзажно-
архитектонски елементи и мобилијар. 

Зелене површине парковског типа, морају бити 
доступне и особама са посебним потребама, деци, 
старим особама и другим осетљивим категоријама 
посетилаца. 

Површине за спорт и рекреацију морају да буду 
опремљене комуналном и саобраћајном инфра-
структуром, опремом и мобилијаром у складу и на 
нивоу који захтева намена простора. 

Не смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
 

2.8. Услови за уређење водног земљишта 
 
Воде и водно земљиште заузимају површину од 

5.90ха или 5% од укупне површине обу¬хвата плана. 
Водно земљиште чине: вештачко језеро, 

Прокопачка река, Бела река, поток Радујевац, 
Крушевачки поток и више неименованих планинских 
потока. 

Водно земљиште и водотоци, као добра од 
општег интереса су под посебном заштитом и користе 
се према прописаним условима, у складу са Законом 
о водама („Службени гласник РС“, бр.30/10, 93/12, 
101/16, 95/18 и 95/18-др. Закон). 

 
Водно земљиште у заштићеној зони водотока 

дефинисано је: 
• положајем регулационе линије насипа или 

обалоутврде - за регулисане делове корита  
• границом дефинисаном у Закону о водама - за 

нерегулисане делове корита.  
Уређење водног земљишта подразумева пре свега 

могућност евакуације великих вода, одводњавање, 
стабилизацију корита, као и очување флоре и фауне 
токова и приобаља. 

 
На водном земљишту је забрањена изградња: 
• објеката чије отпадне материје могу загадити 

воду и земљиште, 
• објеката који могу угрозити безбедност 

водопривредне инфраструктуре, 
• на поплавним подручјима (подручје које вода 

повремено плави, услед изливања водотока или 
сувишних унутрашњих вода), 

 
Планом се дозвољава изградња: 
• објеката у  функцији водопривреде и одржа-

вања водотокова, 
• објеката компатибилним водном земљишту 

под условом да се при пројектовању и извођењу 
обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода, 
у складу са Законом о водама и условима ЈВП 
“Србијаводе”, 

• објеката инфраструктуре, 
• саобраћајница, приступних путева, пешачких 

и бициклистичких стаза, у складу са Законом о водама 
и условима ЈВП “Србијаводе”. 

 
Правила изградње објеката на обали  
(у инундационом појасу): 
 
• објеката за туристичко-рекреативне сврхе, у 

складу са Законом о водама и условима ЈВП 
“Србијаводе”, 

• пратећи објекти (шанк-барови, просторије за 
пресвлачење и сл.). 

• дрвене сојенице и надстрешнице, 
• спортских терена без ограда и трибина 

(партерни објекти), у складу са Законом о водама и 
условима ЈВП “Србијаводе”, 

• партерно уређење (спортски терени, 
мобилијар, плаже и сл.),  

Сви ови објекти могу се градити искључиво 
према условима ЈВП “Србијаводе”.  
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Правила за постављање објеката на води 
 
За изградњу објеката на води неопходно је 

урадити хидрауличке прорачуне како би се показало 
да ови објекти не ремете струјну слику и не утичу на 
ерозију обала. Ови објекти не смеју да утичу на 
пропусну моћ корита, у смислу пропуштања таласа 
великих вода.  

Објекти на води се лоцирају на водном појасу где 
се не изливају индустријске или неке друге отпадне, 
течне и чврсте материје и морају имати речено 
одлагање отпадних, чврстих и течних материја, у 
складу са санитарним прописима и прописима о 
заштити животне средине. 

намена  и типови објеката: 
• ресторани на води, 
• спортски клубови на води,   
• плутајући базени, 
• воденице,  
• сојенице,  
 
Сви ови објекти могу се градити искључиво 

према условима ЈВП “Србијаводе”.  
• ресторани на води, 
 
Ресторани на води, имају првенствено 

угоститељску намену у оквиру које се могу појавити 
и разни културни садржаји.  

Максимална површина објекта на води, (са 
платоом) је 250м² 

Максимална површина затвореног дела објекта 
120м² 

Максимална висина објекта изнад акваторије је 
4,5м² 

Минимално међусобно растојање између два 
објекта је 15м. 

 
• спортски клубови на води 
 
Спортски клубови на води су објекти који имају 

намену окупљања спортиста и рекреативаца који се 
баве спортовима на води. У оквиру објекта спортског 
клуба могу се обављати делатности само из области 
спорта. 

 
• плутајући базени 
Плутајући базени су објекти који се граде у 

оквиру водене површине, филтрирају и греју воду из 
језера и могу се користити у спортске и рекреативне 
сврхе. 

У оквиру ових објеката могуће je постављање 
платформи за сунчање, шанкове, барове, тобогане и сл.  

 
• сојенице 
 
Сојенице су дрвени објекти уз обалу или изнад 

воде, рекреативне намене, подигнути на стубове. 
Максимална површина затвореног дела објекта 

20м² 
Максимална висина објекта изнад акваторије је 

4,5м² 
Минимално међусобно растојање од другог 

објекта је 10м. 

Приступ објектима на води 
 
Снабдевање робом и материјалом, као и 

одвожење амбалаже и осталих чврстих отпадака, 
врши се са приступних саобраћајница и колско 
пешачких стаза. 

До саме локације обезбедити пешачку стазу.  
 
Обликовање објеката на води 
 
Архитектура и естетика објеката на води 

условљена је уређењем приобалне зоне тако да не 
угрожавају визуелно сагледавање воденог простора и 
друге обале реке. 

Обликовање објеката на води извести тако да 
позицијом, габаритима, материјалима, изгледом и 
начином коришћења буде уклопљен у околни простор 
и намену, тј. да не угрози или наруши природне 
вредности и пејзажне одлике простора. 

 
Услови и прикључење објеката на води на 

инфраструктурну мрежу 
 
Услови и прикључење објеката на води на 

инфраструктурну мрежу према условима јавних 
предузећа. 

 
2.9. Услови за уређење шумског земљишта 
 
Шуме и шумско земљиште заузимају површину 

од 66.55ха или 56.6% од укупне површине обу¬хвата 
плана. 

Планом се морају очувати шуме и шумско 
земљиште као добро од општег интереса. Забрањена 
је сеча заштићених врста, самовољно заузимање, 
уништавање и оштећење шумских засада, ознака и 
граничних знакова; одлагање смећа и опасног отпада, 
као и предузимање других радњи којима се слаби 
виталност шуме и угрожава њена функција и 
опстанак. 

Планирани садржаји у оквиру Плана не смеју 
ометати газдовање шумом и шумским земљиштем. 

Дата су правила за коришћење, уређење и 
заштиту шума и шумског подручја, а утврђују се на 
основу услова Завода за заштиту природе, у складу са 
Законом о шумама. 

На подручју шумског земљишта није дозвољена 
промена састава шумских састојина и њихова 
експлоатација. 

На шумском земљишту је забрањена градња.  
Дозвољена је изузетно изградња: 
• објеката у функцији шумске привреде 

(одржавање и експлоатација шума), 
• објеката у функцији туризма, рекреације и 

ловства – туристичког, ловног или рекреативног 
карактера, 

• приступне саобраћајне површине, 
• изградња објеката инфраструктуре у складу са 

Планом, 
• пратећи објекти (шанк-барови, надстрешнице, 

одморишта, просторије за опрему и сл.), 
• партерно уређење (одморишта, стазе и сл.) 
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Правила изградње за објекте чија се изградња 
изузетно дозвољава: 

Објекти не смеју да се граде од бетона, већ је 
обавезна употреба природних материјала 
прилагођених шумском окружењу, (дрво, камен, 
шиндра) и традиционалних форми. 

Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу 
бити максималне бруто површине у основи 400м², 
максималне спратности П+Пк. 

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, 
просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 
100м² максималне спратности П. 

Највеће дозвољене висине надстрешница су 7,0м. 
 
Стазе у оквиру шумског земљишта 
 
Пешачке стазе кроз шумско земљиште се 

надовезују на стазе из парк-шума из грађевинског 
подручја и представљају везу између центара 
излетишта, зоне рекреације, становања, излетничких 
пунктова до околних врхова: Градац, Велика Ђулица, 
Поглед, Змајевац и Бела стена и других туристичких 
пунктова. 

Планиране стазе (бициклистичке стазе, мото 
стазе, пешачке и трим стазе, стазе здравља и др.) су 
конципиране као правци у целокупном обухвату 
плана, као већ трасиране постојеће стазе одређене пре 
свега према потребама корисника и као нове 
планиране као правци повезивања планираних зона. 

Стазе су максимално уклопљене у топографију 
терена и природни амбијент и реализују се уз 
минималне интервенције. 

Стазе се планирају се тако да у што већој мери 
одговарају амбијенту шуме (кривудаве, променљиве 
ширине и нагиба и сл.) и прате постојећу вегетацију. 

Застор стаза мора да буде од меканих природних 
материјала (земља, шљунак, кора дрвета, лишће и сл.) 
или стаза са одговарајућом меканом подлогом. Дуж 
стаза могу се планирати проширења са клупама, 
корпама за отпатке и другим одговарајућим 
мобилијаром. 

Одводњавање се по правилу решава гравита-
ционим отицањем површинских вода.  

Предметне пешачке стазе се опремају и уређују 
бјектима у планираној функцији (сигнализацијом, 
мостићима, клупама, препрекама, баријерама, 
елементима за рекреацију, видиковцима и сл.). 

Планирано је маркирање пешачких стаза и то у 
сарадњи са планинарским друштвом Града Крушевца. 

Сви постојећи природни потенцијали на траси 
стазе, максимално се потенцирају и планира се 
уређење са минималним интервенцијама. На местима 
где је потребно премостити препреке од воде и блата, 
постављају се дебла или конструкције од дрвета.   

Натуралност стазе се не нарушава, тако да се 
пратећа опрема, као што су корпе за смеће и 
настрешнице, постављају на места прикључења са 
другим стазама и на погодним површинама поред 
стазе.  

За било коју активност у шуми и на шумском 
земљишту, потребно је набавити сагласност ЈП 
„Србијашуме“. 

2.10. Степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта 

 
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. 

 
2.11. Регулација скијашке инфраструктуре 
 
Планирана површина зоне скијалишта односи се  

на  површине које  заузимају ски-стазе, ски-лифт, 
техничка база и др. садржаји са пратећом опремом и 
износи око 11хa. 

Површина парцеле техничке базе за потребе 
скијалишта износи око 300м2. 

На основу Генералног решења за скијалиште на 
Јастребцу предвиђен је један ски- лифт, укупне 
висинске разлике око 96м, дужине 550м са око 50 
вучних направа. Предвиђене су 3 скијашке стазе 
дужине 600м, 340м и 300м, ширине 25 до 40м. 

Ски-стазе ће бити опремљене пратећим 
садржајима и инсталацијама вештачког оснежавања 
као и инсталацијама осветљења, видеонадзора и сл. 

Уз ски-стазу се могу постављати снегобрани, 
односно формирати заштитни појасеви високог 
растиња. Скијалиште се може користити за 
рекреацију и у летњем периоду, на начин да се не 
угрожава његова основна функција.  

Главним пројектима скијалишта биће дефини-
сана тачна ширина стазе и коридори жичара, према 
условима терена и ЈП „Скијалишта Србије”, а 
узимајући у обзир као концепцијско решење дато на 
на графичком прилогу бр. 2 Планирана намена 
површина. 

Парцелација и парцелација за потребе скијашке 
инфраструктуре вршиће се у оквиру дефинисаног 
јавног земљишта и простора јавног скијалишта и 
вршиће се по потреби за формирање грађевинских 
парцела за изградњу пратећих објеката скијалишта 
(ски-стаза, услужни објекти, техничка база и др. 
садржаји) као и за изградњу других 
инфраструктурних објеката, а за потребе скијалишта 
у складу са Законом о планирању и изградњи, даљом 
разрадом кроз израду техничке и урбанистичке 
документације. 

Пројекте за ски-стазе и ски-лифта је потребно 
израдити у складу са важећим прописима и 
стандардима, а у случају неопходних хидро-
регулационих радова у сарадњи са надлежним Јавним 
водопривредним предузећем и за исте прибавити 
неопходне сагласности.  

При изради пројеката за ски-стазе и ски-лифта 
као и других пратећих објеката обезбедити 
стабилност косина на којима се налазе ти садржаји. 
Такође обезбедити и очување режима заштите.  

При изради техничке документације неопходно је 
прибавити све потребне податке: хидролошке, хи-
дрогеолошке, геомеханичке, технолошке, санитарно-
техничке и др.  
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За потребе скијалишта (производње снега на ски-
стазама), због потребног рада на темературама испод 
и изнад 0°С, предвиђен је комбинован начин 
прављења вештачког снега, који обухвата систем 
вештачког оснежавања. Систем за вештачки снег 
снадбеваће се из акумулационог језера. 

Приликом израде пројекта система за вештачки 
снег испитати могућност да се део ове количине воде 
и инсталација ставе у функцију противпожарне 
заштите третираног простора, било да се ради о 
шумском пожару или пожарима у неком делу 
излетишта. 

Могуће је двонаменско коришћење скијалишта, у 
летњем периоду за потребе рекреације (пешачке и 
бициклистичке стазе и друге специфичне рекреативне 
активности). 

 
2.12. Услови и мере заштите планом 

обухваћеног подручја 
 
2.12.1. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-1847/2, од 
12.08.2020. године, предметно подручје не налази се 
унутар заштићеног подручја за који је спроведен или 
покренутпоступак заштитеи не налази се у 
просторном обухвату еколошких мрежа ни у 
простору евидентираних природних добара. На око 
110,0м од границе плана налази се заштићено 
природно добро Резерват природе „Прокоп“ 
(Службени гласник РС, бр.93/2008), са очуваном 
шумском заједницом брезе старости око 80 година, 
мешовита шумска заједница брезе и букве и шумска 
заједница планинске букве, I категорије заштите, како 
би се очувала станишта природних реткости биљних 
и животињских врста у сврху науке, образовања и 
културе, тако да овај Резерват природе није обухваћен 
границом плана, како би се очувале вредности 
природног добра које се штити у складу са Уредбом и 
одговарајућим мерама заштите у односу на категорију 
заштите.  

Планирана претежна намена површина у 
обухвату планаусклађена је са наменама из плана 
вишег реда и планова ширег простора. 

Забрањена је изградња објеката или обављање 
делатности који на било који начин могу да угрозе 
околину, који користе токсичне и опасне материје, 
производе буку, прашину или неугодне мирисе, а 
ради обезбеђења заштите елемената животне средине. 

Посебно је значајно максимално очување и 
заштита високог зеленила и вредних примерака 
дендрофлоре (појединачна стабла и групе стабала) и 
других екосистема, како у оквиру целина намењених 
зеленилу, тако и у целинама других намена, 
узпоштовање обавезног процентуалног учешћа 
зеленила и уређених слободних површина у оквиру 
дефинисаних намена, у циљу одржања и повећања 
процента постојећег зеленила и његове 
функционалности. 

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања уобухвату плана обавезно је: 

• потпуно инфраструктурно опремање по 
највишим еколошким стандардима и у складу са 
условима надлежних предузећа и дефинисање 
регулације и изградње (површине, положај, висине и 
изглед објеката); 

• поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, посебно проценат изграђености, положај, 
висину и изглед објеката, површине под зеленилом, 
утврђена растојања и сл.; 

• уређење и озелењавање слободних површина 
и формирање заштитног зеленила у циљу повећања 
заступљености зеленила и његове функционалности у 
складу са наменом и категоријом зелених површина; 

• површине под зеленилом планирати као 
зеленило у функцији заштите уз максимално очување 
постојећих шумских заједница уважавајући концепт 
заштите шума и шумског земљишта и у складу са 
предеоним карактеристикама предметног подручја; 

• у озелењавању применити аутохтоне врсте, 
које имају фитоцидно и бактерицидно дејство и 
изражене естетске вредности, уз избегавање врста 
које су алергене (тополе) и инвазивне (багрем, кисело 
дрво и др.); 

• тежити максималном уклапању планираних 
садржаја и објеката (простори за спорт и рекреацију, 
мобилијар, стазе за шетњу)у оквиру излетничког 
простора у природни амбијент и на начин да не буде 
угрожен биљни и животињски свет, као и подзенме и 
површинске воде и земљиште; 

• уколико се због изградње захтева евентуална 
сеча одраслих (вредних) примерака дендрофлоре, 
неопходна је сагласност надлежних институција - 
управљача (ЈП Србијашуме)и исто се мора 
надокнадити под условима надлежне службе, како би 
се очувала вегетација; 

• извођењем радова није дозвољено угро-
жавање постојећих хидрографских веза, а ни 
квалитативних карактеристика подземних и 
површинских вода; 

• за све противерозионе радове на угроженим 
локацијама и евентуалне регулације речних токова 
планирати на принципу „натуралне регулације“; 

• пречишћавање отпадних вода, како би се 
спречило директно уливање у водоток, такође и 
санација свих деградираних површина; 

• максимално очување и заштита приобаља 
река (Соколовица, Прокопачка, Ломничка, Бела 
река...) и вештачког језера у односу на плавну зону 
великих вода и водног земљишта;   

• приликом акцидентних ситуација спровести 
све мере заштите природе уз обавештавање над-
лежних инспекцијских служби и установа и обавезну 
санацију или рекултивацију свих деградираних 
површина и враћање у првобитно стање; 

• уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, извођач радова је 
дужан да о томе обавести министарсво надлежноза 
послове заштитеживотне средине у року од 8 дана, 
сходно Закону о заштити природе, односно предузме 
све мере заштите од оштећења до доласка овлашћеног 
лица. 
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2.12.2. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину и мишљења надлежног одељења 
за послове заштите животне средине, Градска управа 
града Крушевца, донела је Одлуку о неприступању 
изради Стратешке процене утицаја Измена ПГР 
Излетишта Јастребац на животну средину (Службени 
лист града Крушевца, бр. 2/2020).  

Стратешка процена и Извештај о стратешкој 
процени утицаја на животну средину је саставни део 
основног плана, којим се дефинишу опште и посебне 
мере заштите животне средине и квантитативно доказује 
оправданост планских решења, који су преузети и 
примењени у еколошкој валоризацији простора и 
прописаним мерама подручја Измена плана.   

Концепт уређења предметног подручја Изменама 
плана није битније промењен, као ни концепт заштите 
животне средине за подручје плана и заснован је на 
заштити и рационалном коришћењу природних 
потенцијала, предузимању превентивних и 
санационих мера заштите од свих облика и извора 
загађивања, ревитализацији локација евентуално 
угрожене животне средине и обавезно увођење 
мониторинга стања животне средине.  

Усвојена је еколошка валоризација простора - 
Варијанта II – да се план усвoји и имплементира.   

На основу утврђених потенцијала и ограничења у 
простору на подручју Плана, карактеристика 
непосредног и ширег окружења, као и постојеће и 
планиране намене, извршена је валоризација 
простора и постављени основни циљеви за 
одговарајуће целине и зоне у оквиру којих се 
примењују.   

Основни циљеви еколошког вредновања 
простора односе се на: утврђивање и валоризовање 
потенцијала простора; идентификацију постојећих 
конфликата у простору и основних ограничења 
(просторних и еколошких); процену просторно - 
еколошких капацитета подручја плана; дефинисање 
просторно - еколошке матрице подручја плана за 
одрживи развој.  

Посебни циљеви еколошког вредновања 
простора Плана:   

• дефинисање еколошких зона и појасева; 
• утврђивање услова за имплементацију 

(урбанистичких целина, инфраструктуре, осталих 
садржаја), услова за активности у простору, ради 
спречавања просторних и еколошких конфликата и 
услова еколошке компензације у простору; 

• утврђивање обавезних еколошких смерница и 
мера за реализацију планиране намене; 

• утврђивање обавезних еколошких смерница, 
мера и услова за реализацију планираних еколошких 
зона.  

Подручје Измена плана, је валоризовано на 
основу постојећег - затеченог стања, процењених 
утицаја непосредног и ширег окружења и планираних 
садржаја, а валоризација је извршена у циљу 
усклађивања даљег развоја планског подручја према 
критеријумима економске оправданости, одрживости 
и еколошке прихватљивости.     

Концепт заштите и унапређења животне средине 
за предметно подручје преузет је из Стратешке 
процене основног плана и заснован је на заштити 
простора, заштити екосистема, биодиверзитета, 
земљишта, превенцији и контроли потенцијалних 
облика угрожавања заштићених и осталих врста, 
извора загађивања, превенцији удеса и удесних 
ситуација, односно, интегралној заштити и 
мониторингу животне средине.   

У циљу одрживог и еколошки прихватљивог 
управљања простором, природним вредностима и 
животном средином и извршене валоризације 
простора са дефинисаним еколошким зонама, 
плански документ обухвата подручје квалитетне 
животне средине са преовлађујућим позитивним 
утицајима на човека, живи свет и квалитет живота.        

Еколошка зона „Излетиште Јастребац” - 
еколошка зона са евидентним туристичким 
потенцијалом, обухвата излетиште са постојећим и 
планираним туристичким садржајима, планом 
опредељено и описано као грађевинско подручје и 
које потенцијално захтева посебне услове заштите и 
уређења простора.     

За валоризацију ове еколошке зоне, од значаја је 
анализа постојећих и планираних намена површина и 
објеката:      

• саобраћајне површине и комунална 
инфраструктура; 

• воде и водно земљиште; 
• шуме и шумско земљиште, парк - шума; 
• зона ски-стазе са пратећим објектима; 
• камп зона; 
• зона викенд становања;  
• смештајно - туристички објекти; 
• угоститељско - туристички објекти; 
• забавно рекреативни садржаји; 
• садржаји спорта и рекреације на отвореном.  
 
Обавезне смернице и мере заштите животне 

средине Еколошке зоне „Излетиште Јастребац“:  
• oбавезно је поштовање прописаних 

урбанистичких параметара и коришћење простора у 
складу са еколошким капацитетом;  

• стриктно поштовање и исходовање посебних 
услова од надлежних органа и институција при 
реализацији планираних садржаја, објеката, радова и 
инфраструктурних система;  

• максимално уклапање планираних објеката и 
садржаја у специфични контекст природног окру-
жења, које је релативно мало измењено и обавезно 
функционално и пејзажно повезивање са целинама 
непосредног и ширег окружења; 

• радови на уређењу терена, земљани и остали 
радови, изградњa, редовни рад, одржавањe и остале 
активности на планском подручју, морају се 
спроводити искључиво према условима и мерама које 
обезбеђују заштиту земљишта, површинских и 
подземних вода и шума; 

• при извођењу радова на подручју Плана, свако 
градилиште мора бити уређено тако да се спречи 
свако евентуално просипање, растурање и процури-
вање загађујућих материја; 
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• постројења за третман отпадних вода са 
одводом у реципијенте или канализациону мрежу, 
изводити у складу са условима прописаним од стране 
надлежних предузећа и институција; 

• поступање са отпадом организовано преко 
надлежног јавног предузећа, у складу са важећим 
Планом управљања отпадом; 

• обавеза увођењa принципа и поступка 
еколошке компензације у простору на локацијама у 
зонама реконструкције, планиране изградње и 
уређивања простора у оквиру Еколошке зоне 
„Излетиште Јастребац“;   

• није дозвољена реализација пројеката - 
објеката и технолошких процеса, односно тачкастих и 
дифузних извора загађивања чије емисије у животну 
средину могу имати утицаје и негативне последице на 
стање медијума животне средине и здравље 
становништва (емисије непречишћених отпаднх вода, 
емисије у ваздух, бука, нејонизујуће зрачење), а који 
се не налазе на Листи пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листи пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, (Сл. 
гласник РС, бр. 114/08). 

Еколошка зона „Шуме“ - простире се од 
Еколошке зоне „Излетиште Јастребац“  до границе 
обухвата Измена плана и представља зону шума и 
шумског земљишта, са изузетним еколошким 
одликама, којим газдује ЈП „Србијашуме“. Еколошка 
зона је део Газдинске јединице „Ломничка река“ 
којом газдује Шумско газдинство „Расина“ Крушевац 
и део Ловишта „Велики Јастребац“. Шуме на 
подручју плана су високе заштитне вредности (HCVF 
– 5), представљају подручје неопходно за 
задовољавање основних потреба локалних заједница 
и подручје које пружа основне природне користи.  

Флористички састав шумских и ливадских 
заједница обилује ретким и ендемичним биљкама. 
Због осетљивости екосистема, великих површина под 
шумама, заштићених биљних и животињских врста, 
посебно је важно поштовати сву законску регулативу 
из области заштите животне средине и заштите 
природе, тако да планска решења имају што мањи 
утицај на природно окружење и амбијентални 
простор (Закон о шумама, Закон о заштити природе, 
Правилник о специјалним техничко – технолошким 
решењима која омогућавају несметану и сигурну 
комуникацију дивљих животиња, Правилник о 
одштетном ценовнику за утврђивање висине накнаде 
штете проузроковане недозвољеном радњом у односу 
на строго заштићене и заштићене дивље врсте, 
Правилник о шумском реду и сл.).      

Обавезне смернице и мере заштите животне 
средине Еколошке зоне „Шуме“:    

• обавезно је поштовати одредбе Закона о 
шумама (Сл. гласник РС, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 
95/18 – др. закон) у складу са планираном наменом, 
тако да се очувају шуме и шумско земљиште као 
добро од општег интереса; 

• забрањена је сеча стабала заштићених и 
строго заштићених врста дрвећа; 

• забрањено је самовољно заузимање шума, 
уништавање или оштећење шумских засада, ознака и 

граничних знакова, као и изградња објеката који нису 
у функцији газдовања шумама; 

• забрањено је одлагање смећа и отпада у шуми, 
на шумском земљишту на удаљености мањој од 200м 
од руба шуме, као и изградња објеката за 
складиштење и третман отпада и предузимање 
активности којима се слаби принос шуме или 
угрожавају функције шуме; 

• одводњавање и извођење других радова 
којима се водни режим у шуми мења и угрожава 
опстанак или виталност шуме; 

• у циљу очувања степена шумовитости 
подручја, заштите од ерозије и осталих облика 
деградације, обавезно је максимално очување и 
заштита високог зеленила и вредних примерака 
дендрофлоре и забрањена је неконтролисана прореда 
високог растиња; 

• у односу на полифункционалан значај зоне 
(продуктивно шумарство, заштита природе, туризам, 
лов) коришћење простора ове зоне у складу са 
Основама газдовања шумама за одговарајућу 
газдинску јединицу, уз обавезу: за било какву 
активност у шуми и на шумском земљишту 
прибавити сагласност ЈП „Србијашуме“;  

• очување природних аутохтоних екосистема и 
очување површина под дрвенастом, жбунастом и 
травнатом вегетацијом као и других екосистема у што 
већем обиму и обавезне мере обнове, заштите и 
унапређења шумских површина уз неопходне планске 
мере и интервенције у циљу спречавања ерозије 
земљишта;  

• водити рачуна да се не наруши мир у ловишту, 
као један од битних услова за развој и опстанак 
популације дивљачи;  

• формирање и уређење нових зелених 
површина, дрвореда и заштитног зеленила у циљу 
повећања процента постојећег зеленила и његове 
функционалности;   

• све активности у Еколошкој зони „Шуме“ 
обавезан је поступак процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине и доношење одлуке о изради /неизради 
Студије о процени утицаја на животну средину, у 
складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”, бр.114/2008).   

У циљу заштите и унапређења животне средине 
на контактном и ширем подучју, дефинисане су мере 
за ограничење негативних и очувања/унапређења 
позитивних утицаја на животну средину.  Мере су 
дефинисане на основу процене постојећег стања 
природних и створених вредности, капацитета 
животне средине, планираних садржаја и 
идентификације могућих извора загађења и утицаја на 
подручју плана и широј просторној целини, који 
представља јединствену недељиву географску и 
функционалну целину природних и створених 
вредности од значаја за туризам, специфичан 
туристички простор.  

Приликом дефинисања мера заштите животне 
средине узета је у обзир хијерархијска условљеност, 
па су у мере заштите као смернице докумената вишег 
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хијерархијског нивоа, које се односе на предметно 
подручје, уграђене у планска решења и мере заштите 
и интегрисани посебни услови надлежних предузећа 
и организација прибављених за потребе израде 
Измена плана. 

Мере заштите животне средине дефинисане су у 
циљу смањења утицаја на животну средину у оквире 
прихватљивости и спречавања угрожавања животне 
средине и конфликте на планском подручју, а у 
функцији реализације циљева одрживог резвоја.  

 
2.12.2.1. Ваздух 
 
Евентуално загађење ваздуха на подручју Измена 

плана може се очекивати у току реализације 
пројеката, као последица емисије загађујућих 
материја од издувних гасова и прашине приликом 
коришћења механизације.  

Заштита и очување квалитета ваздуха обухвата 
мере превенције и контроле / мерења емисије 
загађујућих материја из свих извора загађења 
(покретних и стационарних). Планирано уређење 
простора, инфраструктурно и комунално опремање, 
подразумева временски ограничене утицаје у фази 
припремних и извођења радова на реализацији 
планираних намена, али и утицаје који имају 
синергијско и кумулативно дејство на квалитет 
ваздуха. 

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије 
у ваздух спроводи се у складу са Законом о заштити 
ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13), Уредбом 
о граничним вредностима емисија загађујућих 
материја у ваздух („Сл. гласник РС”, бр.71/10 и 6/11-
исправка), Уредбом о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, 
бр.11/10, 75/10 и 63/13).  

 
Смернице и мере заштите ваздуха:  
 
• Заштиту ваздуха од загађивања спроводити 

као интегрални део мониторинга квалитета ваздуха на 
подручју града Крушевца; 

• обезбедити доступност резултата испитивања 
и праћења стања квалитета ваздуха; 

• за случај прекорачења граничних вредности 
емисије у ваздух из било ког извора, предузети 
додатне техничко - технолошке мере, како би се 
концентрације загађујућих материја свеле у 
прописане вредности; 

• у близини места на којима постоји могућност 
просипања запаљивих течности морају се поставити 
апсорбенти; 

• у циљу контроле животне средине са аспеката 
потенцијалне емисије у ваздух, потребно је покретање 
поступка процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине и 
доношење одлуке о изради /не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину за планиране 
пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања 
ваздуха, у складу са Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.114/08). 

2.12.2.2. Вода 
 
Заштита површинских и подземних вода 

заснована је на мерама и активностима којима се 
њихов квалитет штити и унапређује преко мера 
забране, превенције, обавезујућих мера заштите, 
контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета 
вода, живог света, унапређења квалитета животне 
средине, спречавања погоршања стања вода и 
обезбеђење нешкодљивог коришћења вода.   

У циљу спречавања, ограничења и компензације 
негативних утицаја на површинске и подземне воде, 
неопходно је спроводити строге мера заштите 
приликом планирања и реализације планираних 
пројеката, делатности и пратећих садржаја. 

Услови и мере заштите вода спроводити у складу 
са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16) и другим важећим прописима који 
регулишу ову област, на основу водних аката и 
других посебних услова надлежних органа.  

Смернице и мере за заштиту вода:  
• За појединачну изградњу објеката, 

реконструкцију постојећих и извођење других радова 
који могу трајно, повремено или привремено утицати 
на промене у водном режиму, потребно је 
прибављање водних услова за израду техничке 
документације, којима се прописују технички услови 
уређења и заштите водотока и коришћења вода и 
заштите вода од загађивања ; 

• све отпадне воде које настају на планском 
подручју, пре упуштања у реципијент, морају бити 
пречишћене, применом одговарајућег третмана, до 
нивоа који не представља опасност за природне 
процесе, обнову квалитета и количине воде и на начин 
који не умањује могућност њиховог коришћења; 

• при реализацији планираних намена не сме да 
дође до нарушавања природног површинског 
отицања воде, као ни оштећења положаја водотока; 

• редовно чишћење и одржавање постојећег 
вештачког језера на Прокoпачкој реци и очување 
квалитета вода језера и осталих река и потока на 
планском подручју; 

• уколико дође до непланираног изливања 
загађујућих материја у водене токове, неопходно је 
одмах обуставити активност и хитно покренути 
поступак санације у сарадњи са надлежним 
институцијама; 

• планирати инфраструктурно опремање по 
највишим еколошким стандардима, уз примену 
најсавременијих технолошких решења; 

• планирати пречишћавање и рециркулацију 
отпадних вода, а термички загађене воде не смеју се 
испуштати у водни реципијент;  

• забрањено је испуштање, просипање и 
изливање свих отпадних вода, опасних и штетних 
материја од било ког уређаја, у циљу заштите језера, 
површинских водотокова и јаруга; 

• испитивање квалитета отпадних вода врши 
акредитована (овлашћена) институција у складу са 
Законом о водама; 
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• у случају акцидента, радове одмах обуставити 
и приступити одговору на удес - одмах очистити 
запрљану површину и уклонити загађен слој 
земљишта како загађујуће материје не би доспеле до 
подземних вода; 

• све активности на планском подручју: радови 
на истраживању, уређењу, земљаним и осталим 
радовима, изградњи, одржавању и остале активности 
на планском подручју, морају се спроводити 
искључиво према условима и мерама које обезбеђују 
заштиту површинских и подземних вода; 

• регулацију мањих водотока, треба обављати 
по принципима „натуралне регулације”, која 
подразумева што мању употребу грубих вештачких 
интервенција, како би се у целости очували водени 
екосистеми; 

• у случају хаваријског изливања, просипања 
опасних и штетних материја, обавезна је хитна 
санација угрожене локације - одговор на удес; 

• у циљу контроле животне средине, обавезно је 
покретање поступка процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине и доношење одлуке о изради /не изради 
Студије о процени утицаја на животну средину за 
пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања 
површинских вода, у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС” бр. 114/08). 

 
2.12.2.3. Земљиште  
 
Опште мере заштите земљишта обухватају 

заштиту земљишног покривача и његово одрживо 
коришћење, које се остварује планираном наменом 
површина и применом мера системског праћења 
квалитета земљишта: 

• праћење индикатора за оцену ризика од 
деградације земљишта; 

• спровођење ремедијационих програма за 
отклањање последица деградације земљишног 
простора, било да се они дешавају природно или да су 
узроковани антропогеним активностима.  

Мере заштите земљишта обухватају систем 
праћења квалитета земљишта и његово одрживо 
коришћење, у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту („Сл. гласник РС”, бр.62/06, 65/08 - др. 
закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилником о 
дозвољеним количинама опасних и штетних материја 
у земљишту и води за наводњавање и методама 
њиховог испитивања („Сл. гласник РС” бр. 23/94) и 
Уредбом о програму систематског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од 
деградације земљишта и методологији за израду 
ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр.   
88/10).   

 
Смернице и мере заштите земљишта:  
 
• Обавезно планирање и спровођење 

превентивних мера заштите приликом коришћeња 

земљишта за све делатности за које се очекује да ће 
знатно оштетити функције земљишта; 

• спроводити противерозионе мере заштите од 
клизишта, одрона, обрушавања и сл. употребом 
камена и других природних материјала (нпр. зелени 
габиони) и осталих мера за обезбеђивање стабилности 
косина; 

• ради обезбеђења стабилности тла у току 
грађења и коришћења, изградњу објеката ускладити 
са инжењерско – геолошким условима терена, а 
диспозицију и габарите објеката прилагодити 
микролокацијским геотехничким својствима (начин 
фундирања, заштита од слегања, нивелација); 

• забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода које нису пречишћене на земљиште, 
осим условно чистих атмосферских вода; 

• успостављање мониторинга и контроле 
управљања отпадним водама и отпадом; 

• при изради ски - стаза и ски - лифта 
предвидети све противерозионе мере, као и да се  
користе постојећи прилазни путеви, како би се 
минимално узурпирало и девастирало земљиште;   

• обавезна је санација и рекултивација свих 
деградираних површина; 

• у колико се при земљаним радовима, наиђе на 
археолошки материјал, без одлагања прекинути даље 
радове и обавестити надлежни Завод за заштиту 
споменика културе и предузети мере да се налаз не 
уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен - Закон о културним 
добрима; 

• у колико се током радова наиђе на геолошко – 
палеонтолошка документа или минералолошко – 
петролошке објекте, за које се претпоставља да имају 
својство природног добра, извођач радова је дужан да 
у року од осам дана обавести Министарство животне 
средине, као и да предузме мере заштите од 
уништења, оштећења или крађе до доласка 
овлашћеног лица.  

 
2.12.2.4. Заштита и унапређење природе, биоди-

верзитета, предела и пејзажа, природних и културних 
добара 

 
Заштита, унапређење и очување природе, 

биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као 
дела животне средине, остварује се усклађивањем 
активности, економских и друштвених развојних 
планова, програма, пројеката са одрживим 
коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и 
дугорочним очувањем природних екосистема и 
природне равнотеже. Резерват природе „Прокоп“ на 
делу к.п. бр. 1772/1 и 1760/1 у КО Буци, на површини 
од 5,91 ha, Уредбом о заштити, коју је донела Влада 
Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 93/08), 
ово природно добро стављено је под заштиту државе 
и прописане су мере заштите. У шумама су 
заступљене и заштићене врсте планински јавор- Acer 
heldreichii (ендемска врста), Betula pubescens - маљава 
бреза, Driopteris dilatata - широколисна папрат, 
Galathus nivalis - висибаба, Lilium martagon- љиљан, 
Ilex aquifolium - зеленика. 
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У Ловишту „Велики Јастребац“ од дивљачи 
заступљене су: срна, дивља свиња, вук, зец, лисица, 
куна, дивља мачка, ласица, веверица, голуб, јастреб, 
сова, орлови, соколови, кукавица, птице певачице и 
др. У ГЈ „Ломничка река“ налази се ограђено 
узгајалиште за заснивање популације аутохтоних 
врста крупне дивљачи (европски јелен и дивља 
свиња), од значаја за насељавање и даље ширење ове 
дивљачи на читаво ловно подручје.     

Мере заштите ће се спроводити у складу са 
Законом о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 
36/09, 88/10, 91/10 - исправка и 14/16) и Законом о 
шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12 и 89/15) и 
прописима донетим на основу ових закона и заштите 
дивљих и угрожених врста.  

 
2.12.2.5. Смернице и мере заштите, унапређење и 

очување природе, биолошке, геолошке и предеоне 
разноврсности: 

 
• сачувати и унапредити постојеће природне и 

блиско - природне елементе у обухвату Плана; 
• очувати, у највећој мери аутохтоне врсте, 

групе стабала, појединачна стабла, живице, међе, 
шибљике; 

• максимално очувати и заштитити околно 
земљиште, високо зеленило и вредније примерке, а за 
извођење радова који подразумевају сечу одраслих, 
вредних примерака стабала у државном или 
приватном власништву, прибавити сагласност ЈП 
Србијашуме као надлежне институције; 

• обезбедити максимално визуелно уклапање 
спољног изгледа надземних објеката у постојећи 
амбијент (фасаде, кровни покривачи, ограде); 

• ако се због изградње уништи постојеће јавно 
зеленило, мора се надокнадити под посебним 
условима и на начин на који одређује јединица 
локалне самоуправе; 

• у циљу очувања и повећања биодиверзитета, 
као и због повећања функционалности зелених 
површина, предвидети замену инвазивних са 
аутохтоним врстама; 

• спречавање нарушавање мира у непосредној 
близини Газдинске јединице „Ломничка река“, као 
једног од битних услова за развој и опстанак 
популација дивљачи; 

• у свим фазама градње, извођач радова је у 
обавези да максимално користи постојећу 
саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији; 

• радове треба изводити у простору градилишта 
и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе 
радова правовремено пријавити надлежним 
службама, органима локалне самоуправе, 
организацијама које су условиле надзор и другим 
корисницима простора; 

• градилиште треба организовати на 
минималној површини потребној за његово 
функционисање, а манипулативне површине 
просторно ограничити; 

• спроводити мере предвиђене прописима у 
вези заштите на раду, интерним правилницима 
извођача радова и упутствима испоручиоца опреме и 
надзорног органа; 

• ископани слој земљишта депоновати посебно 
како би био искоришћен за санацију терена након 
заврешетка радова, уз обавезно предузимање свих 
мера заштите земљишта како не би дошло до 
евентуалног изливања горива и уља из транспортних 
средсртава и грађевинских машина; 

• при извођењу земљаних радова на ископу 
терена, морају се применити решења и мере која ће 
обезбедити услове за очување стабилности терена. У 
случају да у току извођења грађевинских радова и 
приликом експлоатације објеката дође до појаве 
ерозије, појаве подземних вода и сл., инвеститор је у 
обавези да хитно предузме одговарајуће мере заштите 
терена, у складу са важећим прописима; 

• ако се у току извођења радова наиђе на 
природно добро геолошко -палеонтолошког и 
минеролошко - петролошког типа, обавеза је да се 
радови одмах прекину и о томе обавести ресорно 
Министарство, односно надлежни завод за заштиту 
природе;  

• ако се у току извођења радова наиђе на 
археолошко налазиште или предмете, обавеза је да се 
радови одмах прекину и о томе обавести надлежни 
Завод за заштиту споменика културе; 

• у циљу контроле животне средине на 
планском подручју, прописивања, спровођења и 
контроле мера за заштиту животне средине, обавезно 
је покретање поступка процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине и доношење одлуке о изради /не изради 
Студије о процени утицаја на животну средину за 
пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања 
површинских вода, у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС” бр. 114/08). 

 
2.12.2.6. Нејонизујуће зрачење  
 
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата 

услове и мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства нејонизујућих 
зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих 
зрачења и представљају обавезне мере и услове при 
планирању, коришћењу и уређењу простора. Заштита 
од нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са 
одредбама Закона о заштити од нејонизујућег зрачења 
(Сл. гласник РС, бр. 36/09). 

 
Обавезне мере заштите од нејонизујућих 

зрачења:  
• Обавезна је примена средстава и опреме за 

заштиту од нејонизујућих зрачења; 
• обавезна је контрола степена излагања 

нејонизујућем зрачењу у животној средини и 
контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих 
зрачења; 

• обавезно је систематско испитивање и 
праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној 
средини и информисање становништва о 
здравственим ефектима излагања нејонизујућим 
зрачењима; 
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• одређивање услова за коришћење извора 
нејонизујућих зрачења од посебног интереса и 
означавање извора нејонизујућих зрачења од 
посебног интереса и зоне опасног зрачења; 

• у циљу контроле животне средине, контроле и 
заштите здравља становништва од извора 
нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и 
контроле мера за заштиту животне средине и здравља 
становништва, за реализацију објеката/уређаја извора 
нејонизујућег зрачења, потребно је покретање 
поступка процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине и 
доношење одлуке о изради /не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину за планиране 
пројекте потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења 
у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл.гласник РС“, бр.114/08). 

 
2.12.2.7. Бука и вибрација 
 
Емисија буке и вибрација ће пратити све радове у 

току реализације планираног пројекта, односно при 
уређивању терена, изградњe објекaта, пратећих 
садржаја и инфраструктуре. 

У свим фазама реализације планираних пројеката 
користиће се механизација која је извор буке и 
вибрација. По завршетку пројекта, утицаји буке на 
животну средину биће занемарљиви. 

У складу са прописима о заштити од буке у 
животној средини и дефинисаним врстама 
акустичких зона, за подручје плана 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 у којима је 
забрањена употреба извора буке који могу повисити 
ниво буке и обухватају: зоне индивидуалног 
становања, зоне и локације спорта и рекреације и 
зеленила, туристичке зоне и локације и сл.  

Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се 
у складу са Законом о заштити од буке у животној 
средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и 
другим прописима којима се регулише ниво буке у 
животној средини.  

 
Смернице и мере заштите од буке и вибрација: 
 
• При извођењу радова на подручју Плана, 

градилиште мора бити обезбеђено тако да се смање и 
минимизирају утицаји појаве и трајање буке (за случај 
интензивних радова и ангажовање тешке 
механизације у дужем временском периоду треба 
поставити заштитне баријере за смањење негативних 
утицаја интензитета буке); 

• мерење буке врше акредитовани оператери, у 
складу са важећом законском регулативом; 

• извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама 
за заштиту од буке (атест, произвођачка 
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке); 

• обавезно је подизање заштитних баријера 
(вештачких и/или природних) према зонама утицаја; 

• у циљу контроле животне средине и заштите 
подручја, становништва и екосистема од прекомерне 
буке, при реализацији планираних пројеката, 
потребно је, у складу са 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. 
114/2008) покренути поступак процене утицаја на 
животну средину пред надлежним органом за 
заштиту животне средине у вези доношења одлуке о 
изради/не изради Студије о процени утицаја на 
животну средину. 

 
2.12.2.8. Управљање отпадом 
 
Мере управљања отпадом дефинисане су на 

основу смерница за управљање отпадом, као и на 
основу процењене количине и карактеристика отпада 
који могу настајати на подручју Плана. Концепт 
управљања отпадом мора бити организован 
укључивањем у систем локалног концепта управљања 
отпадом, Локалног плана управљања отпадом града 
Крушевца и припадајућег региона, преко надлежног 
комуналног предузећа, као и примени свих 
неопходних организационих и техничких мера којима 
би се смањили потенцијални негативни утицаји 
животну средину. 

Управљање отпадом мора бити део интегралног 
управљања отпадом на локалном и регионалном 
нивоу и спроводиће се у складу са Законом о 
управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10 и 14/16), Законом о амбалажи и амбалажном 
отпаду („Сл. гласник РС”, бр.36/09) и другим 
прописима којима се регулише поступање са 
различитим врстама отпада.  

У складу са планираним садржајима и 
активностима на планском подручју се може 
очекивати настајање следећих врста и категорија 
отпада: грађевински отпад и шут, комунални отпад и 
неопасан отпад. 

 
Смернице и мере управљања отпадом: 
 
• Санирати све локације на којима је 

неконтролисано депонован отпад на планском 
подручју, у контактним зонама и окружењу; 

• забрањено је одлагање, депоновање свих 
врста отпада ван простора опредељених за ту намену; 

• Објекти који имају туристичку, спортско - 
рекреативну и комерцијално - услужну намену, 
морају имати посебне просторије за привремено 
одлагање комуналног отпада. Величина просторије се 
утврђује према броју корисника, а приступ овом 
простору повезан на јавни пут (преко рампе за 
приступ комуналног возила). Просторије треба да су 
у оквиру објекта, као засебна просторија, без прозора, 
са електричним осветљењем, са точећим местом за 
славину, холендером и Гајгер - сливником са 
решетком.  

• поступање и управљање неопасним отпадом 
вршиће се преко оператера који поседује дозволу за 
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управљање неопасним отпадом, у складу са 
законском регулативом; 

• поступање и управљање опасним отпадом 
вршиће се преко оператера који поседује дозволу за 
управљање опасним отпадом, у складу са законском 
регулативом; 

• на планском подручју није дозвољена 
прерада, рециклажа ни складиштење отпадних 
материја, нити спаљивање било каквих отпадних 
материја; 

• у циљу контроле животне средине, на 
комплексу Планског пројекта, прописивања, 
спровођења и контроле мера за заштиту животне 
средине, обавезно је покретање поступка процене 
утицаја на животну средину пред надлежним органом 
за заштиту животне средине и доношење одлуке о 
изради /не изради Студије о процени утицаја на 
животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 
114/08). 

 
Посебне мере управљања отпадом: 
 
• Сакупљање, разврставање, транспорт и 

безбедно одлагање отпада који настаје на планском 
подручју, организовати у складу са Локалним планом 
управљања отпадом, преко овлашћеног оператера, 
према врсти и категорији отпада, сагласно важећој 
законској регулативи; 

 
2.12.2.9. Заштита од удеса и удесних ситуација  
 
На Планском подручју постоји вероватноћа 

појаве удесних ситуација. У свим фазама 
имплементације Плана обавезне су мере превенције, 
спречавања, отклањања узрока, контроле и заштите 
од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите 
биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, 
заштите посебних природних и културно - 
историјских вредности, очувања и унапређивања 
специфичних вредности Јастрепца и здравља људи. 

Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом 
јављања су: 

• клизање земљишта;  
• рушење стубова електроенергетске мреже; 
• кидање проводника под напоном;  
• олујни ветар, лед и снег;  
• поплава;  
• пожар; 
• земљотрес;  
• просипање нафтних деривата, уља и мазива, у 

току уређивања простора и изградње и 
трансформаторског уља из трафостанице 

Општа заштита од удеса и удесних ситуација 
спроводиће се у складу са: Законом о ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр.111/09, 92/11 и 
93/12) и Законом о заштити од пожара („Сл. гласник 
РС”, бр.111/09 и 20/15) и прописима који регулишу 
ову област. 

Клизање земљишта - заштита од потенцијалних 
клизишта односи се на избегавање нестандардних 
интервенција у природној конфигурацији земљишта, 
посебно на већим нагибима, одржавање вегетације на 
нагнутим теренима и спречавање градње, као и на 
примењивање критеријума заштите од земљотреса. 
При изради пројеката ски - стазе и ски - лифта као и 
других пратећих објеката обезбедити стабилност 
косина на којима се налазе ти садржаји. 

Рушење стубова електроенергетске мреже под 
напоном – представља најтежи акцидент кога може 
изазвати клизање земљишта, олујни ветар, снег или 
лед, удар возила или авиона. Неопходно је техничком 
документацијом предвидети механичке сигурности 
елемената далековода у наведеним ситуацијама, 
обележавање далековода, избор погодних локација за 
стубове у односу на клизање терена. 

Олујни ветар, лед и снег - у циљу заштите од 
штетног дејства ветра, снежних наноса и еолске 
ерозије, а у складу са условима путне трасе, потребно 
је: 

• планирати подизање ветрозаштитних појасева 
- природних снегобрана, одређених аеродинамичких 
карактеристика (висина, ширина, пропустљивост); 

• усагласити избор врста садног материјала са 
типом ветрозаштитног појаса. 

 
Поплава - предвидети максимално очување и 

заштиту приобаља реке Соколовице и Ломничке реке. 
У том смислу ускладити планиране намене и 
активности у односу на плавну зону великих вода и 
приобалног земљишта, које заједно са коритом за 
велику воду чини водопривредно земљиште. 

Пожар - превентивна мера заштите од пожара је 
примена противпожарних мера у фази избора 
конкретних садржаја, намене површина и 
саобраћајних решења у складу са одредбама Закона о 
заштити од пожара („Сл. Гласник РС”, бр. 111/09 и 
20/15). Потребно је предвидети најзначајније мере 
заштите од пожара, које се састоје у планирању и 
дефинисању: 

• изворишта снабдевања водом и капацитет 
градске водоводне мреже који обезбеђују довољно 
количине воде за гашење пожара; 

• удаљености између зона предвиђених за 
стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених 
за објекте специјалне намене; 

• приступних путева и пролаза за ватрогасна 
возила до објекта; 

• безбедносних појасева између објеката којима 
се спречава ширење пожара и експлозије, 
сигурносних удаљености између објеката или њихово 
пожарно одвајање; 

• могућност евакуације и спасавања људи. 
 
За предметни простор највећу опасност за 

избијање и ширење пожара представљају шуме, које 
захватају највећи део подручја. За превентивну 
заштиту од пожара, као и за његово успешно 
елиминисање, примењиваће се Законом о заштити од 
пожара утврђене мере и критеријуми противпожарне 
заштите, уз следеће додатне мере: 
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• обезбеђивање саобраћајне приступачности 
свим деловима шума и обезбеђење довољне количине 
воде у језеру, резервоару и из водотока, за гашење 
пожара, а која се не користи за водоснабдевање;  

• планско остављање противпожарних баријера 
(пруга и прогала) при сечи и пошумљавању; 

• организовање службе за осматрање и јављање, 
обезбеђење свих објеката супраструктуре прописном 
противпожарном заштитом.  

Земљотрес - одбрана од земљотреса на подручју 
Плана генералне регулације спроводиће се забраном 
изградње на нестабилним и условно стабилним 
земљиштима и применом урбанистичко - 
архитектонских и техничких прописа за изградњу и 
реконструкцију објеката и инфраструктурних система. 

Просипање, процуривање нафтних деривата, уља 
и мазива - у току уређивања простора изградње путне 
инфраструктуре и пратећих садржаја, могућа је појава 
хаваријског изливања, просипање опасних и штетних 
материја из превозних средстава, грађевинских 
машина и механизације на градилишту: 

• у случају хаваријског изливања, просипања 
опасних и штетних материја процуривања нафте, 
нафтних деривата, уља, као акцидента који се може 
јавити потребно је одмах приступити санацији терена 
на локацији, а отпад настао санацијом паковати у 
непропусну бурад (посуде) са поклопцем и поступати 
према одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16). Тако настали 
отпад се уступа овлашћеном оператеру који поседује 
дозволу за управљање опасним отпадом на даљи 
третман, уз обавезну евиденцију о преузимању 
отпада. Применом одређених превентивних мера 
заштите, коришћењем исправне механизације, ризик 
од потенцијалног просипања или процуривања 
нафтних деривата и потенцијална контаминација 
земљишта је сведена на минимум; 

• после удеса носилац пројекта је дужан да одмах, 
а најкасније у року од 24 часа, о ванредном догађају 
обавести надлежни орган ресорног министарства. 
Обавештење садржи информације о околностима 
ванредног догађаја, месту, времену, непосредној 
опасности по здравље људи и опис предузетих мера. 
Сва места где је настала хаварија се морају поправити и 
потпуно санирати у најкраћем року; 

• у циљу контроле животне средине на 
комплексима планираних пројеката, прописивања, 
спровођења и контроле мера за заштиту животне 
средине, обавезно је покретање поступка процене 
утицаја на животну средину пред надлежним органом 
за заштиту животне средине и доношење одлуке о 
изради /не изради Студије о процени утицаја на 
животну средину за планиране пројекте; 

Приликом пројектовања и извођења радова у 
свему се придржавати Услова 09.17.1 бр. 217-307/20 
од 06.08.2020. године издатог од МУП-а, Сектора за 
ванредне ситуације – Одељења у Крушевцу. 

 
2.12.3. 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 
одговарајућим средствима за гашење пожара, 

• уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 
34. Законa о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 
111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни пројекат 
заштите од пожара. 

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски облико-

вати 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. 

Релативно мала спратност објеката омогућава 
брзу и ефикасну евакуацију људства и материјалних 
добара из објеката док слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и 
простор на коме је могуће извршити евакуацију 
људства и материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
Организације које се баве пројектовањем, у 

обавези су да при пројектовању објеката разраде и 
мере заштите од пожара и то: 

• у јавним, комерцијалним, туристичким 
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 
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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. 

 
2.12.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Законом о ванредним ситуацијама установљене 

су обавезе, мере и начини деловања, проглашавања и 
управљања у ванредним ситуацијама. Поред осталог, 
одредбе се односе и на успостављање адекватних 
одговора на ванредне ситуације, које су узроковане 
елементарним непогодама, техничко-технолошким 
несрећама – удесима и катастрофама. 

На подручју Плана континуирано ће се 
спроводити мере заштите и одбране оделементарних 
непогода, које настају као последица климатских, 
хидролошких,орографских и сеизмичких каракте-
ристика у обухвату плана. 

Планирани објекти морају имати адекватно 
изведене инсталације за заштиту објеката од  пожара 
и атмосферског пражњења.Мере заштите од пожара 
обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке 
мерезаштите.За нове објекте или при реконструкцији 
постојећих објеката морају се радити пројекти за 
громобранске инсталације, а извођење 
громобранских инсталација мора бити обављено 
према пројекту и у складу са важећим прописима. 

Шумске састојине се уређују и користе на основу 
посебних планова газдовања, тако да се обезбеђују 
услови за ефикасну заштиту (планирање и одржавање 
просека и шумских путева) и приступ специјалним 
возилима.  

У потенцијално угроженим зонама (ерозија, 
потенцијалнаклизишта, одсеци),могућа је градња 
узпретходно испитивање геомеханике тла (елеборат 
за потребе пројектовања) уциљу евидентирања 
угрожених, нестабилних или неповољних зона. 

Уређење бујичних токова и санирање појава 
ерозије врши се применом техничко - биолошких 
мера, нарочито у горњем делу сливова, као и 
коднивелисања путева и стаза, уз обавезно 
обезбеђење протицајног профила водотока/потока, 
одговарајуће одводњавање дренажним каналима и 
планирати подзиде у случајевима јаружења на 
нагибима. При изради пропуста и подзида предност 

дати природним материјалима, као штосу дрвене 
греде, камен, плетери и сл. 

 
2.12.5. Ерозија и бујице 
 
Подручја са јаком и врло јаком и ексцесивном 

ерозијом су углавном санирана на пошумљеном делу 
Јастрепца. Изражен однос између екстремних 
протицаја Расине указују на њен бујичарски карактер, 
који је скоро у потпуности уклоњен изградњом 
хидроакумулације Ћелије. 

Бујични токови су водотоци брдко планинског 
региона. Одликују се великим уздужним падом 
речног корита и карактеристичном динамиком 
бујичних феномена. Због стрмих и водонепропусне 
подлоге у планинским деловима коефицијент отицаја 
је већи, тако да постоје услови за формирање бујица и 
појаву интензивније ерозије земљишта. Највећи део 
годишњег транспорта наноса (преко 70%) одвија се у 
бујичним таласима. 

За заштиту од бујичних поплава примењује се 
изградња заштитних објеката (бујичне преграде, 
регулације, кишна канализација) који се 
димензионишу да пропусте велику воду дефинисаног 
повратног периода.  

Највећа опасност од бујичних водотока прети у 
сливу Расине и Рубарске реке. У сливу Расине 
уздужни пад Ломничке реке је 5,53%, а најугроженија 
насеља поред осталих су Наупар, Ломница и др.   

Проблем угрожености саобраћајних површина од 
бујица и ерозије, применити адекватно хидрауличко 
димензионисање објеката на местима укрштања 
саобраћајица са бујичним потоцима, посебно у зонама 
мостова и пропуста, где се мора имати у виду 
транспортни капацитет наноса.    

Пројектно техничка документација за приступну 
саобраћајницу треба да садржи и пројекат антиеро-
зионог уређења припадајућег подручја применом 
биолошких и биотехничких мера заштите од ерозије.   

За одвођење атмосферске воде у зони државног 
пута, кампа и паркинга, посебно на местима 
укрштања са водотоцима (мостови, пропусти) обезбе-
дити одговарајуће сепараторе, таложнике за прику-
пљање и контролисано одвођење до реципијента. 

 
2.12.6. Сеизмика 
 
Услед могуће појаве земљотреса интезитета 

7˚MCS, односно 8˚MCS у обухвату Плана, код 
изградње и пројектовања објеката примењује се 
Правилник о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90). Мере заштите подразумевају обавезну 
примену грађевинско техничких прописа за грађење 
објеката на сеизмичком подручју при пројектовању и 
изградњи објеката. Забрањује се свака градња 
објеката или било каква активност која би у 
случајевима трусног померања тла могла да 
допринесе увећању штетних ефеката. 
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2.12.7. 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. 

За простор који је предмет Плана, нема посебних 
условаи захтеваза прилагођавање потребама одбране 
земље коју прописују надлежни органи, односно 
објекти и комплекси, који су од интереса за одбрану 
земље, се не налазе уобухвату ПГР-а.  

 
2.13. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 
адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 

Обавезни елементи приступачности су: 
• елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика; 
• елементи приступачности кретања и боравка 

у простору – стамбене и стамбено – пословне зграде и 
објекти за јавно коришћење; 

• елементи приступачности јавног саобраћаја. 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње обезбедити услове за 
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица у складу са Правилником 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: 

• 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. 

 
2.14. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних 
технологија, 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.). 

Према наведеним прописима дефинисани су 
енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се масимална 
годишња потрошња финалне енергије од :  

• 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом, 

• 60 kWh/(m2a) за стамбене зграде са више 
станова,   

• 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде, 
• 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима, 
• 80  kWh/(m2a) за зграде намењене спорту и 

рекреацији, 
• 90  kWh/(m2a) за зграде намењене туризму и 

угоститељству, 
Позиционирање и оријентацију објеката 

прилагодити принципима пројектовања енергетски 
ефикасних 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.  

Равни терени су погодни за организацију, али на 
јужној страни не постављати високе објекте, чија 
сенка може угрозити суседне објекте.  

 
унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефи-

касности: 
• 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, 

• побољшање енергетске ефикасности и 
рационално коришћење енергије на нивоу града – у 
јавним комуналним предузећима, установама и 
јавним објектима у надлежности града применом 
мера на грађевинском омотачу, систему грејања и 
унутрашњем осветљењу; 

• подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
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спровођењем информативних кампања о енергетској 
ефикасности; 

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 
ефикасности: 

• 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; 

• побољшање енергетске ефикасности јавне 
расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом 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. Целине за које се обавезно доносе планови 

детаљне регулације са смерницама за њихову израду 
(графички прилог бр. 05 „План спровођења“) 
 
Планом су опредељене зоне за које је обавезна 

израда Планова детаљне регулације. 
Укупна површина ових зона износи око 7.40ха. 
У оквиру ових зона могућа је фазна израда 

планова. 
Правила уређења и правила грађења дефинисана 

овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације.  

 
3.2. Подручја за која се могу донети планови 

детаљне регулације са смерницама за њихову израду 
 
Овим Планом је одређено подручје за које се 

обавезно доноси план детаљне регулације. 
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 смернице за израду планова 
детаљне регулације.  

Даном ступања на снагу одлуке о изради Планова 
детаљне регулације ступа на снагу и забрана изградње 
у обухвату Плана детаљне регулације до доношења 
плана. 

 
3.3. Рокови за израду планова детаљне регулације 
 
Рокови за израду планова детаљне регулације 

одређених овим планом је 24 месеца, рачунајући од 
дана ступања на снагу овог плана. 

 
3.4. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта 
(графички прилог бр. 05 „План спровођења“) 
 
Даља разрада урбанистичким пројектом за 

потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површина јавне намене и урбанистичко архи-
тектонске разраде локације тј. дефинисања и 
верификације јединственог урбанистичко-архитекто-
нског решења пре изградње прописана је за: 

• скијалиште, 
• камп зону, 
• изградњу смештајно-туристичких садржаја, 
• изградњу угоститељско-туристичких садржаја, 
• изградњу објеката пратеће (компатибилне) 

намене, уколико је пратећа намена заступљена више 
од 50% површине објекта претежне намене, 

• За изградњу објеката за које установи обавеза 
израде одговарајућих елабората заштите животне 
средине (на основу предходно прибављеног мишље-
ња надлежног органа), 

 
Даља разрада урбанистичким пројектом могућа је 

и на основу захтева инвеститора или надлежног 
органа локалне самоуправе за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко архитектонске разраде локације. 

Приликом израде урбанистичког пројекта обавезно 
је поштовање правила уређења и грађења, елемената 
регулације, мера и услова заштите овог Плана. 

За локације које се разрађују урбанистичким 
пројектом обавезно је планирање места за контејнере 
и обавезна је примена мера заштите животне средине 
из овог плана. 

 
3.5. Локације за које је обавезна израда проје-

ката парцелације, односно препарцелације  
 
Даља разрада пројектима парцелације и 

препарцелације као и геодетски елаборат исправке 
граница суседних парцела и спајање суседних 
парцела истог власника, у складу са одредбама овог 
Плана, прописана је за:  

 
• локације са објектима јавне намене по ука-

заној потреби ради формирања грађевинске парцеле; 
• за све јавне површине у оквиру плана по указаној 

потреби ради формирања грађевинске парцеле. 
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3.6. Општи урбанистички услови за парцела-
цију, регулацију и изградњу 

 
Општи урбанистички услови представљају: 
• општа правила грађења за појединачне 

грађевинске парцеле за делове подручја плана за које 
није предвиђена израда планова детаљне регулације, 

• смернице за израду планова детаљне 
регулације, који се обавезно доносе по целинама 
утврђеним овим планом, 

• смернице за израду планова детаљне 
регулације делова плана предвиђених за директну 
примену. 

 
3.6.1. Општи услови парцелације  
 
Општа правила парцелације садрже услове за 

формирање грађевинских парцела у односу на начин 
приступања на јавну саобраћајну површину, 
минималну ширину фронта и минималну површину 
парцеле. 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског 
земљишта, са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена 
за изградњу.  

Услови за формирање грађевинске парцеле 
дефинисани су регулационом линијом према јавној 
површини, границама према суседним парцелама и 
преломним та¬чка-ма, које су одређене геодетским 
елементима. 

Новоформирана регулациона линија, дата у 
плану, уколико се не поклапа са постојећом 
катастарском границом парцеле, представља нову 
границу парцеле, односно поделу између јавне 
површине и површина за остале намене. 

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. 

Уколико грађевинска парцела има излаз на више 
јавних површина, довољно је да минимални фронт 
буде остварен према једној јавној површини. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом 
посебним правилима грађења. 

Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане планом и обезбеђивање приступа. 

Грађевинска парцела се формира, уз поштовање 
постојећих катастарских парцела и правила овог 
Плана, задржавањем катастарских парцела које 
постају грађевинске уколико задовољавају 
минималне услове прописане за целину у којој се 
налазе; од делова катастарских парцела; спајањем 
целих или делова катастарских парцела. 

Ако постојећа катастарска парцела не испуњава 
услове прописане овим планом, обавезна је израда 
пројекта препарцелације у циљу укрупњавања и 
формирања грађевинске парцеле према правилима 
овог плана. 

Промена граница катастарских парцела и 
формирање грађевинских парцела спајањем и деобом 
катастарских парцела, целих или делова, у свему 
према условима плана, а у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 
50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - 
Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 
-  др. Закон и 9/20) и Правилника о садржини, начину 
и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 
бр.32/19). 

 
3.6.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене.  

Насељска (примарна и секундарна) 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 
• унутрашњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

• не ометају функционисање објеката на 
парцели, 

• не ометају формирање инфраструктурне 
мреже на парцели и 

• не угрожавају функционисање и статичку 
стабилност постојећих објеката на суседним 
парцелама. 

Грађевинска линија подземних етажа или обје-
ката 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. Она се дефинише посебно уколико се не 
поклапа са грађевинском линијом приземља. 

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, осим уз сагласност власника или корисника 
суседне парцеле. 

За изградњу објеката јавне намене (надземни 
пешачки пролази, пасареле и сл.), подземна и 
надземна грађевинска линија утврђује се у појасу 
регулације. 

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за 
одговарајућу намену и тип изградње. 
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3.6.3. Општи услови изградње 
 
Тип и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње: 
• верски објекти 
Планирана је изградња новог верског објеката у 

оквиру урбанистичке целине 4, као и побољшање 
услова коришћења постојећег, већ изграђеног објекта 
у оквиру урбанистичке целине 10. 

• смештајно-туристички садржаји (типови Х, 
ХА) 

Смештајно-туристички садржаји подразумевају: 
хотеле, гарни хотеле, апарт хотеле, мотеле, пансионе, 
апартмане и сл. 

У оквиру ових објеката могу бити заступљене и 
друге компатибилне намене: угоститељско-
туристички садржаји, садржаји спорта и рекреације, 
конгресни, изложбени, wellnes центри, spa центри и 
сл. садржаји функционално примерени зони 
смештајно-туристичких садржаја, а у оквиру 
дозвољеног индекса заузетости парцеле. 

Однос смештајно-туристичких садржаја према 
компатибилним наменама је 70% : 30%. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

• угоститељско-туристички садржаји (типови 
01, 02) 

Угоститељско-туристички садржаји подразуме-
вају: рестароне, кафане, барове, пивнице, кафее, 
објекте за храну и пиће, ски-бифее, објекте за 
снабдевање, и сл.  

У оквиру ових објеката могу бити заступљене и 
друге компатибилне намене: смештајно-туристички 
садржаји, садржаји спорта и рекреације, рибњаци, 
туристичке организације, сувенирнице, објекти за 
продају карата, изнајмљивање опреме и сл.,  
функционално примерене зони угоститељско-
туристичких садржаја, а у оквиру дозвољеног индекса 
заузетости парцеле. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у подкровним или приземним етажама 
основног објекта или у оквиру другог објекта на истој 
парцели. 

 
• викенд становање 
Викенд становање чине групације 

слобоностојећих стамбених објеката лоцираних у 
природном окружењу, који се користе повремено 
(одмор, рекреација, боравак викендомм ван града, и 
сл.). 

 
• спорт и рекреација на отвореном (типови 01, 

02) 
Спорт и рекреација подразумевају: садржаје за 

зимске и летње спортове. 
Специјализоване зимске активности 

подразумевају: санкање, ски-боб, мото скијање, 
спуштање гумама, скелетон, игре на снегу, 
клизалишта за децу и одрасле и друге сличне зимске 
спортске активности.  

Активности које се обављају у летњем периоду 
подразумевају: спортске терене за различите 
спортове, терене за мале спортове, тенис и сквош, 
терене за забаву одраслих и деце (санкање, мото 
скијање, спуштање гумама, скелетон, теретана на 
отвореном, куглана, мини-голф, дечија игралишта, 
клизалишта и сл.), ролер полигон, боб на шинама, bike 
парк, опрема за сигнализацију и безбедност, 
инсталације за превоз и сл., разни забавно-
рекреативни садржаји (клупе, лежаљке, сеници, 
љуљашке, композиције за лежање и одмарање, 
понтони за пецање и купање, дечија игралишта, 
инсталације типа Zip line, авантура парк, paintball, 
препреке за вежбање и сл.). 

У оквиру ових површина могу бити заступљени и 
друге компатибилне намене (комерцијалне, услужне, 
кафеи, бифеи, пивнице, монтажно-демонтажне бине, 
пратећи објекти за продају карата, рентирање и 
опрему, свлачионице, тушеви, санитарни блокови, и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
спорта и рекреације. 

 
• скијалиште 
Ови садржаји подразумевају: ски-стазе и ски-

путеве, линијски инфраструктурни објекат за превоз 
скијаша (ски-лифт), хангар за специјалну 
механизацију, опрема за сигнализацију и безбедност, 
инсталације за превоз и сл.. 

У оквиру ових површина могу бити заступљени и 
друге компатибилне намене (пратећи објекти за 
продају карата, рентирање и опрему, свлачионице, 
санитарни блокови, и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони скијања. 

 
• камп зона 
Камп зона подразумева уређену површину за 

камповање на обали реке, уз максимално очување 
природних карактеристика подручја. 

У оквиру површине за камп зону могу се градити 
и објекти у функцији кампа: бифеи, пратећи објекти 
за рентирање и опрему, свлачионице, тушеви, 
санитарни блокови, и сл., еколошки и функционално 
примерене зони. 

 
• зеленило 
Зеленило се као намена сматра компатибилним 

претежној намени. Категорију, односно тип зеленила 
одређује тип намене у чијој је функцији. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, урбани 
мобилијар и опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати 
на свим површинама. 

Тип и намена објеката чија је изградња забрањена 
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. 

Забрањена је изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом. 

Забрањена је изградња објеката на геолошки 
нестабилним теренима, чија нестабилност је доказана 
у складу са Законом којим се уређују геолошка и 
инжењерско-геолошка истраживања, у инжењерско-
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геолошким студијама, елаборатима и другом 
документацијом. 

Забрањена је изградња објеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, а за 
које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну 
средину. 

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико 
је на постојећој јавној површини, или на објектима 
или коридорима постојеће инфраструктуре. 

Изградња у зонама заштите 
Свака изградња објеката или извођење радова у 

успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима. 

Изградња других објеката на истој грађевинској 
парцели 

На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња и 
других објеката, исте или компатибилне намене, чија 
намена не угрожава основни објекат и суседне 
објекте. 

На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња 
помоћних објеката који су у функцији коришћења 
основног објекта, чија намена не угрожава основни 
објекат и суседне објекте. 

На грађевинским парцелама викенд становања 
дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, летње кухиње, вртни павиљони, стаклене 
баште, отворени и затворени базени, фонтане и сл., 
максималне висине 5м, који могу појединачно бити 
површине до 30м². 

При утврђивању индекса изграђености, односно 
индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава 
се површина свих објеката на парцели. 

 
Урбанистички параметри 
 
Урбанистички параметри дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

• Бруто развијена грађевинска површина 
(БРГП) јесте збир површина свих надземних етажа 
објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта 
- спољне мере ободних зидова (са облогама, 
парапетима и оградама). 

• Индекс изграђености (ИИ) парцеле јесте 
однос бруто развијене грађевинске површине (БРГП) 
изграђеног или планираног објекта и укупне 
површине грађевинске парцеле. 

• Индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%). 

• Максимална висина објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација, дефинисана је, 
по планираним наменама. 

 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 

• 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), 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања 

 
Висина објеката 
 
Планом су дате планиране висине објекта, које 

представљају растојање од нулте коте објекта до коте 
слемена за објекте са косим кровом. 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта, на месту улаза у 
објекат. 

Објекти могу имати подрумске, и/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, 

• 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,  

• 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 
слемена 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, 

• на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих предходних тачака, 

• висина новог објекта не сме бити већа од 1.5 
ширине регулације улице, односно растојања до 
грађевинске линије наспрамног објекта, осим у већ 
изграђеним насељима (дефинисана регулација). 

 
Кота приземља објеката 
 
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, 
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• за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља. 

• за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0.2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1.2м 
савладава се унутар објекта). 

 
Грађевинска линија 
 
Грађевинска линија за изградњу објеката је дата 

на графичком прилогу бр.6. Урбанистичка регулација 
са грађевинским линијама за зоне непосредне 
примене правила грађења. 

Грађевинска линија смештајно-туристичких 
садржаја 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте је минимално 3.0м, односно 
5.0м, осим у случајевима кад се локацијски услови 
издају у зони државног пута, у којој је растојање 
између регулационе и грађевинске линије 10.0м. 

Грађевинска линија угоститељско-туристичких 
садржаја 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте је минимално 5.0м, осим у 
случајевима кад се локацијски услови издају у зони 
државног пута, у којој је растојање између 
регулационе и грађевинске линије 10.0м. 

Грађевинска линија за објекте спорта и 
рекреације 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте је минимално 5.0м. 

Грађевинска линија ски стазе са пратећим 
садржајима 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте се утврђује детаљнијом 
разрадом и зависи од специфичности планираних 
садржаја.  

Грађевинска линија објеката викенд становања 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је минимално 5.0м, осим у 
случајевима кад се локацијски услови издају у зони 
државног пута, у којој је растојање између 
регулационе и грађевинске линије 10.0м. 

У зони изграђених објеката у викенд становању 
растојање између регулационе и грађевинске линије 
се утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%).  

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
За све зоне за које је обавезна израда Планова 

детаљне регулације међусобна растојања објеката се 
могу и другачије прописати, уколико је решење 
оправдано и рационално, а урбанистички и 
архитектонски прихватљиво. 

Међусобна удаљеност објеката викенд становања  
Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 

4.0м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта 
од границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1.5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1.6м) 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2.5м 

Изграђени објекти чије растојање од другог 
објекта високоградње износи мање од 3.0м у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на 
суседним странама отворе стамбених просторија. 

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1.0м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1.6м) 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

Изграђени објекти чије је растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на 
суседним странама отворе стамбених просторија. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције и доградње не могу имати 
отворе на тим фасадама. 

Међусобна удаљеност објеката смештајно-
туристичких садржаја 

Међусобна удаљеност слободностојећих 
вишеспратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи најмање 1/3 висине вишег 
објекта. Ово растојање се може смањити на 1/4 висине 
вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним 
фасадама не садрже отворе, осим на помоћним 
просторијама, али не може бити мање од 4.0м. 
Растојање се утврђује у односу на хоризонталну 
пројекцију габарита објекта. 

Међусобна удаљеност објеката угоститељско-
туристичких садржаја 

Међусобно растојање између објеката је 
минимално 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 
4.0м. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

• слободностојеће објекте од бочне границе 
парцеле 1/2 висине објекта, али не мање од 4.0м 

• слободностојеће објекте од задње границе 
парцеле 1/2 висине објекта, али не мање од 4.0м  

 
Услови за реконструкцију и доградњу постојећих 

објеката 
 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

заузетости, индекс изграђености, спратност) већи од 
параметара датих овим планом, задржавају постојеће 
параметре без могућности увећавања. 

До привођења простора планираној намени, а 
ради стварања услова коришћења објеката дозвољена 
је: адаптација, санација, реконструкција (извођење 
радова у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта.  



206                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                     29.12.2020.  

 

На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења намени предвиђеној Планом 
дозвоњено је само инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања 
и биће утврђена за сваки случај посебно уз обавезно 
поштовање параметара утврђених планом.  

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  

Постојећи објекти који се реконструишу, 
дограђују и сл. морају да испуњавају све услове дате 
овим планом уколико су у зонама за директну 
примену, одн. у складу са условима који ће се 
дефинисати плановима детаљне регулације уколико 
су у зонама за даљу планску разраду (урбанистички 
параметри, спратност). 

На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, 
побољшање, унапређење и осавремењавање објеката: 
адаптација, санација, реконструкција (извођење 
радова у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта.  

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења 
и удаљења од граница парцела мања од вредности 
утврђених овим планом, у случају реконструкције, на 
суседним странама није дозвољено постављање 
нових отвора. 

При реконструкцији и доградњи постојећих 
објеката могуће је задржати постојеће нагибе кровних 
равни или планирати нове нагибе у зависности од 
типа и врсте кровног покривача. 

Дозвољена висина већ изграђеног објекта у 
случају надградње и реконструкције у урбанистичком 
блоку 3.2 је 24м. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи објекта на нивоу 

приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада), и то: 

• излози локала – 0.9м, по целој висини,  
• транспарентне браварске конзолне надстре-

шнице и платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом у зони приземне етаже – 
3.0-6.0м по целој ширини објекта са висином изнад 
3,0м, 

• конзолне рекламе – 1.2м на висини изнад 3.0м, 
односно 1.0м од спољне ивице тротоара. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1.80м, и то на делу објекта вишем од 
3.0м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у 
односу на грађевинску линију. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску, (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне проје-
кције испада на следећи начин: 

• на делу објекта према предњем дворишту – 
1.8м, али укупна површина грађе¬винских елемената 
не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације (најмањег растојања 
од суседне грађевинске парцеле од 1.5м) – 0.6м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 2.5м) – 0.9м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу према задњем дворишту (најмањег 
растојања од суседне грађевинске парцеле од 5.0м) – 
1.2м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

 
Спољашње степениште 
 
Уколико степенице савладавају висину већу од 

0.9м, онда улазе у габарит објекта. 
Пожељан распон газишта спољних степеништа 

на теренима је 38см са 14см или 40см са 12см.  
Газишта морају да имају опшивке против 

клизања. Ивица газишта треба да буде истакнута 
променом боје или материјала како би помогла 
људима са смањеном видном способношћу. 
Предложени материјали су:  

• Пуно дрво са металном ивицом која не клиза,  
• Метална решетка за одвод. Бетонска подлога 

је обавезна како би се регулисао одвод и спречило 
гомилање отпадака, и мора бити доступан за 
чишћење,  

• Камен који се визуелно уклапа са шарама 
суседних камених површина,  

• Префабриковане бетонске плоче због 
могућности за постизањем веће контроле завршног 
слоја површине како би се спречило круњење и 
ломљење. 

 
Пешачке стазе 
 
Приступне стазе, тротоари, пешачке стазе и 

тргови треба да су обрађени уз минималну употребу 
видног бетона. Ако се употребљава бетон тако да је 
видан до 30% треба у њега уграђивати камен, шљунак 
или неки други природни материјал.  

Употребљавати природне материјале: камен, 
дрво, опека, разне видове калдрме итд.   

Повезивање материјала за поплочавање је 
обавезно у пешачким зонама изузев колских путева. 
Неопходна је доследност боје и стила поплочавања на 
јавном земљишту, док је на осталом земљишту 
пожељна варијација боја, површина, текстуре и 
узорка.  

 
Рампе 
 
Нагиби, рампе и сигурносна ограда морају да 

одговарају локалним условима и укључе могућност 
приступа хендикепираним особама.  
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Рампе могу бити конструисане од било ког 
материјала за плочнике који су наведени, ако 
обезбеђују глатку, употребљиву површину.   

Зидови поред рампи могу бити направљени од 
било ког материјала за плочнике који су наведени.  

 
Доградња лифтова и степеништа 
 
Доградња вертикалних комуникација (лифтова и 

степеништа) допуштена је код свих типова објеката 
под следећим условима: 

• Да се изводи уз сагласност аутора објекта. 
• Да са постојећим објектом чини стилски и 

естетски усклађену целину. 
• Да не угрожава функцију и статичку 

стабилност постојећег и суседног објекта. 
• Да буду испоштована правила о минималним 

растојању габарита објеката. 
 
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 објеката викенд становања 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.). 

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
• Паркирање се може организовати као 

партерно уколико то дозвољавају просторне 
могућности парцеле, у оквиру гаража и комбиновано, 

• За паркирање возила за јавне објекте потребан 
број паркинг и гаражних места за сопствене потребе 
и за кориснике обезбеђује се на грађевинској парцели, 
а у складу са наменом објекта: једно ПМ на 70м² 
корисног простора, 

• За паркирање возила за објекате смештајно - 
туристичких садржаја обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели за смештај возила, 
како теретних, тако и путничких и то: једно паркинг 
место на 10 кревета, једно ПМ на сваких 12 столица, 

• За паркирање возила за објекате угоститељско 
- туристичких садржаја обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели за смештај возила, 
како теретних, тако и путничких и то: једно паркинг 
место на 10 кревета, једно ПМ на сваких 12 столица, 

• За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката викенд становања обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, изван 
површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно 
место на један стан, 

• За објекте осталих намена обавезна је примена 
важећих правилника. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачу¬на¬вају се 
при утврђивању индекса заузетости (ИЗ), односно 
индекса изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

Обезбедити потребан број паркинг места за 
возила особа са посебним потребама и у складу са 
важећим Правилником која регулише ову област 

Подземне гараже планирају се испод објеката, у 
габариту или изван габарита објекта. 

Дозвољена је изградња више подземних етажа, 
под условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

Изузетно прописани број паркинг места може се 
обезбедити изван грађевинске парцеле на другој 
парцели у оквиру јавног паркинга ван површине јавне 
саобраћајнице. 

 
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 очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана, Законом о ауторском и 
сродним правима. 

Могуће је спајање надстрешница између објеката. 
Објекти могу да буду спојени изнад тла, тако да 
прелазе преко јавног земљишта.  

Намена приземља није условљена. У приземљима 
неких објеката је могуће предвидети смештајне 
јединице, тако да својим терасама или предбаштама 
не сметају основним шемама кретања. 

Видни материјали морају да буду природни: 
камен, опека, дрво, малтер, стакло.  

Сви видни делови темељних зидова; подрумских 
зидова и сокле треба да се раде од камена или да се 
облажу каменом. Пожељно је да камен буде из 
локалних мајдана.  

Зидови могу бити од разних тврдих материјала: 
опеке, блокова разних врста, скелетни системи 
(дрвени, бетонски, челични). Зидови могу бити 
рађени од талпи, дебала или монтажни од разних 
сендвич панела.  

Фасаде могу бити обрађене: у дрвету, опеци, 
камену, малтерисане ако су у питању скелетна 
бетонска конструкција, опека или неки други 
блокови. Такође, фасада треба да се малтерише ако су 
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панелни фасадни зидови од неодговарајућих 
вештачких материјала (пластика, метал итд.).   

Дозвољена је умерена употреба кулије зидова.  
Треба да преовлађује бела боја или светли тонови 

пастелних нијанси, али тако да се боје уклапају или да 
целе групације имају један тон.  

Објекти техничке базе могу бити и од других 
материјала осим природних ( у складу са њиховом 
наменом и функцијом) уз одговарајућу завршну 
обраду (одговарајућа боја). 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Планирана је изградња косих кровова. Могу да 

буду, двоводни, четвороводни и комбиновани, у 
поткровљима је могуће предвиђати кровне баџе или 
кровне прозоре. Нагибе кровних равни ускладити са 
врстом и типом кровног покривача.  Материјали 
кровова: цреп, етернит, шиндра, лим боја браон, сива 
или црвено таракота.  Код већих објеката на терену у 
паду треба настојати да су слемена кровова паралелна 
са изохипсама.   

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
На простору плана није предвиђена изградња 

ограда.  
Цео простор излетишта треба да буде проходан и 

повезан у целини без ограда и капија.   
Могуће је оградити спортске терене оградом до 

висине од 1.4м. Ограда мора да буде транспарентна од 
дрвета или метална, пуни део ограде може да буде до 
висине од 0.4м.   

Могуће је ограђивање камп зоне зеленилом 
(живом оградом и сл.), жичаним и дрвеним оградама 
висине до 0.8м. Није могуће ограђивање комплекса 
бетонским оградама. Могуће је ограђивање Техничке 
базе или објеката у оквиру техничке базе код којих је 
потребно обезбедити контролу приступа. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то:  
• 1 контејнер на 1000м² корисне стамбене 

површине, 
• 1 контејнер на 500м² корисне површине 

пословног простора.  
Контејнере сместити у оквиру грађевинске 

парцеле, у габариту објекта или изван габарита 
објекта.  

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње, 
нарочито за смештајно-туристичке објекте са 

класификационим бројем 1211 (хотели, гарни хотели, 
апарт хотели, мотели, пансиони, апартмани и сл.) у 
циљу обезбеђивања стабилности тла у току грађења и 
коришћења објеката. Неопходно је прилагодити 
диспозиције и габарите објеката геотехничким 
условима, изабрати адекватан начин фундирања и 
заштитити објекте од неравномерног слегања. 

 
Услови за прикључење објекта на мрежу комуна-

лне инфраструктуре 
 
Према условима утврђених Планом у делу 2.6.3. 

Услови за уређење површина за инфраструктурне 
објекте и комплексе и условима надлежних 
институција. 

 
Објекти преко потока – пешачки мостови 
 
У зонама где је могуће премошћавање потока и 

повезивање леве и десне обале, ради остваривања 
комуникације, дозвољена је изградња наткривених 
мостова, пасарела за пешачки саобраћај са 
одговарајућом опремом и мобилијаром, од природних 
материјала. 

 
3.7. Правила грађења по намени и типологији 

објеката 
 
Правила грађења представљају скуп 

урбанистичких услова парцелације, регулације и 
изградње који се односе на поједине намене простора, 
односно типове објеката. 

 
3.7.1. Правила грађења за верске објекте 
 
У урбанистичкој зони 4.2 планирана је изградња 

верског објекта. 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објеката је 500м². 
Минимална ширина уличног фронта грађевинске 

парцеле је: 12.0м. 
Максимална дозвољена спратност објеката је П. 
Могуће је ограђивање парцеле нетранспарентном 

оградом до висине 1.0м и/или транспарентном 
оградом до висине од 1.5 m рачунајући од коте терена. 

Максимални индекс изграђености грађевинске 
парцеле је 0.5. 

Максимални индекс заузетости грађевинске 
парцеле износи 50%. 

Најмање 30% верског комплекса мора бити 
хортикултурно уређен. 

Могућа је изградња помоћних објеката који су у 
функцији основног верског објекта. 

У урбанистичкој целини 10 изграђен је верски 
објекат.  

Могућа је његова ревитализација, рекон-
струкција, доградња, инфраструктурно опремање, 
изградња објеката пратећих садржаја и сл. са циљем 
осавремењавања и побољшања услова коришћења. 

Остали урбанистички параметри биће дати 
даљом планском разрадом. 
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3.7.2. Правила грађења за смештајно-                            
-туристичке садржаје 

 
Смештајно-туристички садржаји подразумевају: 

хотеле, гарни хотеле, апарт хотеле, мотеле, пансионе, 
апартмане и сл. 

 
Урбанистички параметри  тип СТ-Х 
 
Подразумева: хотеле, гарни хотеле, апарт хотеле 

и сл. са пратећим садржајима. 
 

тип 

висина 

објекта 

(м) 

тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

Минимална 

проценат 

зелених 

површина 

(%) 

СТ-Х 21 слободностојећи 40 30 

 
Величина грађевинске парцеле одређује се према 

садржају објекта и смештајним капацитетима, а не 
може бити мања од 15ари. 

На једној парцели може бити изграђено више 
објеката. 

У оквиру ових садржаја могућа је и изградња spa 
центра, wellness центра, конгресног центра, 
спортских терена затворених и отворених, базена 
отворених и затворених и сл. 

Дозвољена је изградња истраживачког или 
центра изврсности, одрживог центра, научне базе за 
екологију и сл. 

У оквиру уређења грађевинске парцеле, а у 
оквиру слободних површина, могуће је предвидети 
дечја игралишта, чесме, клупе, сенике и друге 
парковске садржаје. 

За све објекате, морају бити претходно 
задовољени услови: из домена обезбеђивања 
довољног броја гаражних и паркинг места, 
приступних саобраћајница, стаза, минимални степен 
комуналне опремљености (водоводни прикључак, 
прикључак на фекалну канализацију, електро-
енергетски прикључак, решено одлагање комуналног 
отпада), минимума слободних површина неопходних 
за организацију ових објеката и др. 

 
Урбанистички параметри  тип ХА 
 
Подразумева: хотелско-апартмснске објекте са 

пратећим садржајима, мотеле, пансионе, апартмане и 
сл. 

 

тип 

висина 

објекта 

(м) 

тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

Минимална 

проценат 

зелених 

површина 

(%) 

СТ-ХА 15 

слободно- 
стојећи 

50 30 

прекинути 
низ 

40 30 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају објекта и смештајним капацитетима, а не 
може бити мања од 10ари. 

На једној парцели може бити изграђено више 
објеката. 

У оквиру ових садржаја могућа је и изградња spa 
центра, wellness центра, конгресног центра, 
спортских терена затворених и отворених, базена 
отворених и затворених и сл. 

Дозвољена је изградња истраживачког или 
центра изврсности, одрживог центра, научне базе за 
екологију и сл. 

У оквиру уређења грађевинске парцеле, а у 
оквиру слободних површина, могуће је предвидети 
дечја игралишта, чесме, клупе, сенике и друге 
парковске садржаје. 

За све објекате, морају бити претходно 
задовољени услови: из домена обезбеђивања 
довољног броја гаражних и паркинг места, 
приступних саобраћајница, стаза, минимални степен 
комуналне опремљености (водоводни прикључак, 
прикључак на фекалну канализацију, електро-
енергетски прикључак, решено одлагање комуналног 
отпада), минимума слободних површина неопходних 
за организацију ових објеката и др. 

 
3.7.3. Правила грађења за угоститељско-                           

-туристичке садржаје 
 
Угоститељско-туристички садржаји подразуме-

вају: рестароне, кафане, барове, пивнице, кафее, 
објекти за храну и пиће, ски-бифее, објекте за 
снабдевање, и сл.  

 
Урбанистички параметри  тип УТ-01 
 
Подразумева угоститељско-туристичке садржаје 

као претежну намену (рестарони, кафане, барови, 
пивнице, кафеи, ски-бифеи, и сл.). 

 

тип 

висина 

објекта 

(м) 

тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

Минимална 

проценат 

зелених 

површина 

(%) 

УТ-01 12 
слободно- 

стојећи 
30 30 

 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају објекта, а не може бити мања од 6ари. 

На једној парцели може бити изграђено више 
објеката. 

У оквиру ових површина могу бити заступљени и 
друге компатибилне намене (комерцијалне, услужне, 
пратећи објекти за продају карата, рентирање и 
опрему, свлачионице, санитарни блокови, и сл.). 

У оквиру уређења терена могуће је предвидети 
дечја игралишта, мање базене, чесме, клупе, сенике и 
друге парковске садржаје. 

Однос угоститељско-туристичких садржаја пре-
ма смештајним је  80% : 20%. 
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За све објекате, морају бити претходно 
задовољени услови: из домена обезбеђивања 
довољног броја гаражних и паркинг места, 
приступних саобраћајница, стаза, минимални степен 
комуналне опремљености (водоводни прикључак, 
прикључак на фекалну канализацију, електро-
енергетски прикључак, решено одлагање комуналног 
отпада), минимума слободних површина неопходних 
за организацију ових објеката и др. 

 
Урбанистички параметри  тип УТ-02 
 
Подразумева угоститељско-туристичке садржаје 

као компатибилнуну намену (рестарони, кафане, 
барови, пивнице, рибњаци, кафеи, објекте ски-бифеи, 
објекти за снабдевање, и сл.). 

 

тип 

висина 

објекта 

(м) 

тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

Минимална 

проценат 

зелених 

површина 

(%) 

УТ-02 9 

слободно- 
стојећи 

50 30 

прекинути 
низ 

40 30 

 
Величина грађевинске парцеле одређује се према 

садржају објекта, а не може бити мања од 3ара. 
 
За све објекате, морају бити претходно 

задовољени услови: из домена обезбеђивања 
довољног броја гаражних и паркинг места, 
приступних саобраћајница, стаза, минимални степен 
комуналне опремљености (водоводни прикључак, 
прикључак на фекалну канализацију, 
електроенергетски прикључак, решено одлагање 
комуналног отпада), минимума слободних површина 
неопходних за организацију ових објеката и др. 

 
3.7.4. Правила грађења за викенд становање 
 
Викенд становање чине групације слобоно-

стојећих стамбених објеката лоцираних у природном 
окружењу, који се користе повремено (одмор, 
рекреација, боравак викендом ван града, и сл.). 

Објекти су са максимално три стамбене јединице. 
 
Урбанистички параметри тип ВС 
 

тип 

висина 

објекта 

(м) 

тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

Минимална 

проценат 

зелених 

површина 

(%) 

ВС 10 

слободно- 
стојећи 

40 30% 

двојни 

 
 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају објекта, а не може бити мања од 3ара. 

Остали урбанистички параметри биће дати 
даљом планском разрадом. 

 
3.7.5. Правила грађења за садржаје спорта и 

рекреације на отвореном 
 
Садржаји спорта и рекреације подразумевају: 

садржаје за зимске и летње спортове организоване у 
објектима отвореног типа и намењене корисницима 
различитих категорија. 

 
Урбанистички параметри  тип 01 
 
Подразумева садржаје спорта и рекреације као 

претежну намену (спортске терене за различите 
спортове, терене за мале спортове, тенис и сквош, 
терене за забаву одраслих и деце (санкање, мото 
скијање, спуштање гумама, скелетон, теретана на 
отвореном, куглана, мини-голф, дечија игралишта, 
клизалишта и сл.), ролер полигон, боб на шинама, bike 
парк, опрема за сигнализацију и безбедност, 
инсталације за превоз и сл., разни забавно-
рекреативни садржаји, игре на снегу, клупе, лежаљке, 
сеници, љуљашке, композиције за лежање и 
одмарање, понтони за пецање и купање, дечија 
игралишта, инсталације типа Zip line, авантура парк, 
paintball, препреке за вежбање и сл. 

 

тип 

висина 

објекта 

(м) 

тип 

објекта 

макс. 

ИЗ (%) 
Број паркинг места 

СР-01 8 
слободно- 

стојећи 
20 

1ПМ на 10 гледалаца 
за путничка возила 
 
1ПМ на 100 гледалаца 
за аутобусе 

 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају објекта. 

На једној парцели може бити изграђено више 
објеката. 

Могућа је изградња монтажно-демонтажних 
објеката за мање спортске терене - балон хале. 

У оквиру ових површина могу бити заступљени и 
друге компатибилне намене (комерцијалне, услужне, 
кафеи, пратећи објекти за продају карата, рентирање 
и опрему, свлачионице, санитарни блокови, и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони спорта и 
рекреације. 

Могућа је изградња објеката специјализованих 
школа (спортских и тренерских) или спортских 
кампуса који користе садржаје спорта и рекреације. 

У оквиру ових објеката могуће је формирање 
смештајних јединица као туристичких садржаја и за 
смештај запослених. 

Однос садржаја спорта и рекреације према 
компатибилним садржајима је  80% : 20%. 

У оквиру уређења терена могуће је предвидети 
дечја игралишта, мање базени, чесме, клупе, сеници и 
друге парковски садржаји. 
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За све објекате, морају бити претходно 
задовољени услови: из домена обезбеђивања 
довољног броја гаражних и паркинг места, 
приступних саобраћајница, стаза, минимални степен 
комуналне опремљености (водоводни прикључак, 
прикључак на фекалну канализацију, 
електроенергетски прикључак, решено одлагање 
комуналног отпада), минимума слободних површина 
неопходних за организацију ових објеката и др. 

Све планиране садржаје и објекте максимално 
уклопити у постојећи рељеф и природно окружење, са 
минималним грађевинским интервенцијама на 
уклањању вегетације. 

Фасаде објеката (грађевинска обрада и елементи) 
морају да испуњавају услов поштовања контекста 
природног амбијента. 

При пројектовању и изградњи  морају бити 
задовољени сви услови безбедности, као и услови 
очувања природне средине.  

Опрема и инсталације морају да задовољавају све 
стандарде и нормативе које прописују одговарајући 
закони и правилници. 

 
Урбанистички параметри  тип 02 
 
Подразумева садржаје спорта и рекреације као 

компатибилну намену (терене за мале спортове, тенис 
и сквош, терене за забаву одраслих и деце (теретана 
на отвореном, куглана, мини-голф, дечија игралишта 
и сл.), мањи базени, чесме, клупе, сенике и друге 
парковске садржаје, излетничке, планинарске стазе и 
сл. разни забавно-рекреативни садржаји (клупе, 
лежаљке, сеници, љуљашке, композиције за лежање и 
одмарање, препреке за вежбање и сл.). 

Уз ове објекта дозвољена је изградња објеката 
пратећих садржаја: објекти за продају карата, 
рентирање и опрему, свлачионице, санитарни 
блокови, и сл., висине до 8м. 

 
3.7.6. Правила грађења за скијалиште 
 
Ови садржаји подразумевају: ски-стазе и ски-

путеве, линијски инфраструктурни објекат са 
инсталацијама за превоз скијаша (ски-лифт), хангар за 
специјалну механизацију, техничку базу, опрему за 
сигнализацију и безбедност и сл.. 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају и капацитету. 

На једној парцели може бити изграђено више 
објеката. 

Трасе жичара се постављају изван зоне градње 
објеката (односно на контакту). 

Техничку базу лоцирати уз асфалтни пут, на 
равном терену. 

Површину парцеле за техничку базу планирати у 
складу са потребама рада центра (0.5-2 ха). 

Планирана је изградња система вештачког 
оснежавања. 

Све планиране садржаје и објекте максимално 
уклопити у постојећи рељеф и природно окружење, са 
минималним грађевинским интервенцијама на 
уклањању вегетације. 

Фасаде објеката (грађевинска обрада и елементи) 
морају да испуњавају услов поштовања контекста 
природног амбијента. 

При пројектовању и изградњи  морају бити 
задовољени сви услови безбедности, као и услови 
очувања природне средине.  

Опрема и инсталације морају да задовољавају све 
стандарде и нормативе које прописују одговарајући 
закони и правилници. 

 
3.7.7. Правила грађења за камп зону 
 
Камп зона подразумева уређену површину - 

простор за смештај на отвореном, функционално 
организован, ограђен и обезбеђен, у којем се пружају 
услуге привременог постављања и коришћења 
покретне опреме за камповање, потребне за 
 боравак гостију на отвореном простору, као и 
услуге паркирања моторних возила гостију. 

У оквиру површине за камп зону могу се градити 
и објекти у функцији кампа: бифеи, пратећи објекти 
за рентирање и опрему, свлачионице, тушеви, 
санитарни блокови, и сл., висине до 6м. 

Индекс заузетости парцеле је максимално 30%. 
На једној парцели може бити изграђено више 

објеката. 
У оквиру ових површина могу бити заступљени и 

друге компатибилне намене: садржаји спорта и 
рекреације (терени за мале спортове, терени за забаву 
одраслих и деце, мини-голф, дечија игралишта, мањи 
базени, чесме, клупе, сеници и други парковски 
садржаји, и сл. 

У кампу обезбедити коришћење заједничких 
уређаја, опреме и објеката потребних за боравак 
гостију у кампу. 

Обавезно је формирање прописане саобраћајне 
сигнализације као и других ознака за лакше 
сналажење у кампу. 

За све објекате, морају бити претходно 
задовољени услови: из домена обезбеђивања 
довољног броја гаражних и паркинг места, 
приступних саобраћајница, стаза, минимални степен 
комуналне опремљености (водоводни прикључак, 
прикључак на фекалну канализацију, 
електроенергетски прикључак, решено одлагање 
комуналног отпада), минимума слободних површина 
неопходних за организацију ових објеката и др. 

При пројектовању и изградњи  морају бити 
задовољени сви услови безбедности, као и услови 
очувања природне средине.  

Опрема и инсталације морају да задовољавају све 
стандарде и нормативе које прописују одговарајући 
закони и правилници. 

 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Спровођење плана врши се: израдом планова 

детаљне регулације и директном применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим 
планом. 
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Свака изградња објеката и извођење 
грађевинских и других радова мора бити у складу са 
правилима грађења и уређења прописаним овим 
Планом. 

Забрањено је грађење у обухвату плана на свим 
парцелама које планом нису опредељене као 
грађевинско подручје. 

При зона опредељених за уређење шумског 
земљишта неопходно је прибављање сагласности ЈП 
„Србијашуме“. 

У зонама за које се обавезно доносе планови 
детаљне регулације, забрањено је грађење нових 
објеката и реконструкција постојећих објеката 
(изградња објеката или извођење радова којима се 
мења стање у простору), до усвајања плана.  

У зонама за које се обавезно доносе планови 
детаљне регулације, на постојећим објектима 
дозвољено је искључиво извођење радова на текућем 
одржавању како би се омогућило њихово несметано 
коришћење, до усвајања плана. 

Планска решења реализоваће се изградњом нових 
објеката, искључиво у складу са правилима уређења и 
правилима грађења дефинисаним планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. бр. 
22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 

Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
4.2. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички 

прилози, у размери 1:2500 
1. Постојећа намена површина 
2. Планирана претежна намена површина 
3. Саобраћајне површине и регулационо 

нивелациони план 
4. Површина јавне намене 
5. План спровођења  
6. Урбанистичка регулација са грађевинским 

линијама за зоне непосредне примене правила 
грађења 

7. План електроенергетике и телекомуникације 
8. План енергофлуида 
9. Аналитичко геодетски елементи за пренос 
 
4.3. Прелазне одредбе 
 
Након ступања на снагу овог Плана, а у 

границама његовог обухвата, примењиваће се само 
одредбе овог плана. 

У складу са Законом, овај план, може се мењати 
искључиво на начин и у поступку који је исти као и 
поступак њиховог доношења. 

 
4.4. Урбанистички планови који се стављају 

ван снаге 
 
Усвајањем овог плана, ставља се ван снаге План 

генералне регулације ''Излетиште Јастребац'' у  ("Сл. 
лист града Крушевца", 12/17). 

 
 

4.5. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-986/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - 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 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

  
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

“ИСТОК 2” У КРУШЕВЦУ 
У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 7.2 

 
1. УВОД 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Измене и допуне плана 

генералне регулације „ИСТОК 2“ у Крушевцу у делу 
урбанистичке целине 7.2.: 

• Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон и 9/20); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19); 

• Одлука о изради Измене и допуне плана 
генералне регулације „ИСТОК 2“ у Крушевцу у делу 
урбанистичке целине 7.2, бр. 350-742/2020 од 
25.9.2020.г. („Сл. лист града Крушевца“, бр.15/20); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измене и допуне плана генералне 
регулације „ИСТОК 2“ у делу урбанистичке целине 
7.2. на животну средину IV бр. 350-699/2020 од 
18.9.2020.г. („Сл. лист града Крушевца“, бр.15/20); 

 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Измене и допуне плана 

генералне регулације „ИСТОК 2“ у Крушевцу у делу 
урбанистичке целине 7.2.: 

• Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15) 
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Предмет измена 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана генералне регулације ИСТОК 2 („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/17) у следећем делу: 

(1) текстуални део плана који се односи на 
промену индекса заузетости и дела који се односи на 
висину, односно спратност објекта, и то: 

• поглавље 3. Правила грађења, део 3.5. 
Урбанистички услови парцелације, регулације и 
изградње по урбанистичким целинама за које није 
предвиђено доношење плана детаљне регулације, 
тачка 3.5.3. Урбанистичка целина 7.2 

 
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛН ОМ 

ДЕЛУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана генералне регулације „ИСТОК 2“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/17), у 
следећим деловима: 

 
(1) 

 
У поглављу 3. Правила грађења, део 3.5. 

Урбанистички услови парцелације, регулације и 
изградње по урбанистичким целинама за које није 
предвиђено доношење плана детаљне регулације, 
тачка 3.5.3. Урбанистичка целина 7.2., тачка 3.5.3.1. 
Преовлађујућа намена: привредне делатности ПД-01 
уносе се следеће измене: 

 
(а) 

 
Брише се табела која има следећи садржај: 
Урб. целина 7.2 – Урбанистички параметри ПД - 01 
 

тип 
макс. 

спратност 

макс. 

Из (%) 

мин.површина 

парцеле  

(м2) 

мин.  

ширина  

парцеле (м) 

ПД-01 
П + 2 

до 18 м 
40 1.500 30 

 

Уместо наведене табеле уноси се табела са 
следећим садржајем: 

 
Урб. целина 7.2 – Урбанистички параметри ПД - 01 
 

тип 
макс. 

спратност 

макс. 

Из (%) 

мин.површина 

парцеле  

(м2) 

мин.  

ширина  

парцеле (м) 

ПД-01 
П + 2 

до 18 м 
60 1.500 30 

 

(б) 
 

У реченици у истом делу текста која гласи: 
„За инфраструктурне објекте и објекте у 

функцији технолошког процеса се може утврдити и 
већа висина.“  

додају се речи „и спратност“ на крају реченице, 
тако да након измена реченица гласи: 

„За инфраструктурне објекте и објекте у 
функцији технолошког процеса се може утврдити и 
већа висина и спратност.“  

 
(2) 

 
У поглављу 3. Правила грађења, део 3.5. Урба-

нистички услови парцелације, регулације и изградње 
по урбанистичким целинама за које није предвиђено 
доношење плана детаљне регулације, тачка 3.5.3. 
Урбанистичка целина 7.2, тачка 3.5.3.2. Допунска 
намена: комерцијалне делатности КД-02 уносе се 
следеће измене: 

 
Брише се табела која има следећи садржај: 
 
Урб. целина 7.2 – Урбанистички параметри КД - 02 
 

тип спратност 
макс. 

Из (%) 

мин.површина 

парцеле  

(м2) 

мин.  

ширина  

парцеле (м) 

КД-01 П + 1 40 800 16 

 
Уместо наведене табеле уноси се табела са 

следећим садржајем:  
 
Урб. целина 7.2 – Урбанистички параметри КД - 02 
 

тип спратност 
макс. 

Из (%) 

мин.површина 

парцеле  

(м2) 

мин.  

ширина  

парцеле (м) 

КД-01 П + 1 60 800 16 

 
3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ 
    И ДОПУНЕ ПЛАНА 
 
3.1. Примена матичног плана 
 
За делове матичног плана који нису наведени у 

овим Изменама и допунама плана примењује се План 
генералне регулације „ИСТОК 2“  у Крушевцу („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 5/17). 

 
3.2.    Ступање на снагу Измена и допуна плана 
 
Ове Измене и допуне Плана ступају на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-988/20             ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - 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 – др. закон, 101/16 – др. 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 25.12.2020.г., донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  

 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР”  

У КРУШЕВЦУ 
 
1. УВОД 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Измене и допуне плана 

генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Крушевцу: 
 
• Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон и 9/20); 

 
• Правилник о садржини, начину и поступку 

израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19); 

 
• Одлука о изради Измене и допуне плана 

генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Крушевцу, бр. 
350-743/2020 од 25.9.2020. године („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 15/20); 

 
• Одлука о неприступању изради стратешке 

процене утицаја Измене и допуне плана генералне 
регулације „ЦЕНТАР“ на животну средину IV бр. 
350-701/2020 од 18.9.2020. године („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 15/20); 

 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Измене и допуне плана 

генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Крушевцу: 
• Генерални урбанистички план Крушевац 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15) 
 
Предмет измена 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана генералне регулације ЦЕНТАР („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 14/16) у следећим 
деловима: 

(1)  
Измена и допуна текстуалног дела плана се 

односи на индекс заузетости и минималну величину 
постојећих грађевинских парцела у зонама за 

директну примену плана са преовлађујућом наменом 
породичног становања, и то: 

• поглавље 3. Правила грађења, део 3.5. 
Урбанистички услови парцелације, регулације и 
изградње по урбанистичким целинама за које није 
предвиђено доношење планова детаљне регулације, и 
то у: 

тачка 3.5.4. Урбанистичка потцелина 2.2.1, тачка 
3.5.4.1. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

тачка 3.5.5. Урбанистичка потцелина 2.4.2, тачка 
3.5.5.1. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

тачка 3.5.6. Урбанистичка целина 2.6, тачка 
3.5.6.1. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

тачка 3.5.7. Урбанистичка целина 2.7, тачка 
3.5.7.2. Пратећа намена: породично становање – 
типови ПС-01, ПС-02 

тачка 3.5.8. Урбанистичка целина 2.8, тачка 
3.5.8.1. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

(2)  
Измена и допуна графичког дела плана се односи 

на приказ регулационе линије у зони за директну 
примену плана са преовлађујућом наменом 
породичног становања, и то у делу урбанистичке 
потцелине 2.2.1, између улица: Острво Вида, 
Златиборска, Бранка Миљковића и Ломине. 

 
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ 

ДЕЛУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана генералне регулације ЦЕНТАР („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 14/16), у следећим 
деловима: 

 
У поглављу 3. Правила грађења, део 3.5. 

Урбанистички услови парцелације, регулације и 
изградње по урбанистичким целинама за које није 
предвиђено доношење планова детаљне регулације, и 
то у: 

 тачка 3.5.4. Урбанистичка потцелина 2.2.1, 
тачка 3.5.4.1. Преовлађујућа намена: породично 
становање ПС-01, ПС-02 

 тачка 3.5.5. Урбанистичка потцелина 2.4.2, 
тачка 3.5.5.1. Преовлађујућа намена: породично 
становање ПС-01, ПС-02 

 тачка 3.5.6. Урбанистичка целина 2.6, тачка 
3.5.6.1. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

 тачка 3.5.7. Урбанистичка целина 2.7, тачка 
3.5.7.2. Пратећа намена: породично становање – 
типови ПС-01, ПС-02 

 тачка 3.5.8. Урбанистичка целина 2.8, тачка 
3.5.8.1. Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02 

уносе се следеће измене: 
 
Бришу се реченице са следећим садржајем: 
„Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта 
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може бити минимално 250м2, уколико је то 
катастарски затечено стање. Дозвољени 
урбанистички параметри су: индекс заузетости 40% 
са највише 2 стамбене јединице и минимална ширина 
фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то 
катастарски затечено стање. Дозвољени 
урбанистички параметри су: индекс заузетости 40% 
са највише укупно 2 стамбене јединице и минимална 
ширина фронта парцеле 16м (2х8м).“ 

 
Уместо наведених реченица уноси се реченица са 

следећим садржајем: 
 
„Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег или двојног 
објекта може бити минимално према катастарски 
затеченом стању. Дозвољени урбанистички 
параметри су: спратност објекта П+1, индекс 

заузетости 50%, са највише 2 стамбене јединице и  
ширином фронта парцеле према катастарском стању.“ 

 
3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

графичког дела матичног Плана генералне регулације 
ЦЕНТАР („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/16) у 
зони за директну примену плана са преовлађујућом 
наменом породичног становања, и то у урбанистичкој 
потцелини 2.2.1, између улица Острво Вида, 
Златиборска, Бранка Миљковића и Ломине, тако што 
се исправља кружни облик регулационих линија које 
оивичавају блокове са породичним становањем у овој 
зони и она се исправља тако да прати постојеће 
границе катастарских парцела.  

Исправка се односи на све графичке прилоге, али 
суштински утиче на следеће, који су овде и 
приказани, тако да у овом делу графичких прилога 
исти изгледају како следи: 
 

Лист бр. 2 – Планирана претежна намена површина 
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, 
 
 

Лист бр. 3 – План саобраћајница и регулационо нивелациони план 

 

 
 
 

Лист бр. 4 – План површина јавне намене 
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Лист бр. 6 – Урбанистичка регулација са грађевинским линијама за зоне  

          за које није предвиђена израда ПДР-а 

 

 

 

 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
 
4.1.   Примена матичног плана  
 
За делове плана који нису наведени у овим Изменама и допунама плана у потпуности се примењује План 

генералне регулације  „ЦЕНТАР“ („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/16)“ . 
 
4.2.  Ступање на снагу Измене и допуне плана 
 
Ове Измене и допуне Плана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-989/20                     ПРЕДСЕДНИК, 
           Предраг Вукићевић, с.р. 
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491 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - 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 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020.г., донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

 
 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 2” 

У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ К.П.БР. 810 И 2312/2 
ОБЕ КО КРУШЕВАЦ 

 
1. УВОД 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Измена и допуна плана 

детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 810 и 2312/2 обе КО Крушевац: 

• Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон и 9/20); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19); 

• Одлука о изради Измене и допуне плана 
детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 810 и 2312/2 обе КО Крушевац, бр. 350-
744/2020 од 25.9.2020.г. („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 15/20); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измене и допуне плана детаљне 
регулације „Центар 2“ у Крушевцу у делу к.п.бр. 810 
и 2312/2 обе КО Крушевац на животну средину IV бр. 
350-702/2020 од 18.9.2020.г. („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.15/20); 

 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Измена и допуна плана 

детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 810 и 2312/2 обе КО Крушевац: 

• План генералне регулације ЦЕНТАР у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/16) 

 
Предмет измена 
 
Измене и допуне односе се на Измену Плана 

детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 16/19) у следећем: 

(1) у деловима текстуалног дела плана у 
поглављима: 

• 2. Правила уређења, 2.1. Концепција уређења 
подручја плана, планирана детаљна намена површина 

и објеката и могућих компатибилних намена са 
билансом површина  

• 3. Правила грађења, 3.4. Урбанистички услови 
парцелације, регулације и изградње за појединачне 
намене за површине и објекте осталих намена, 

o 3.4.1. Јавна гаража и 

o 3.4.2. Комерцијалне делатности – тип КД-01 

(објекат „Коцка“) 
 
Измене у текстуалном делу плана се суштински 

односе на измене: у планираном габариту 
комерцијалног објекта Коцка након реконструкције, 
прецирирања спратности, односа стамбеног и 
пословног дела и обликовање кровова, док се измена 
у делу подземне гараже односи на дефинисање услова 
за излазе неопходних вентилационих канала на ниво 
трга. 

(2) делове графичких прилога у границама 
обухвата ових Измена и допуна плана детаљне 
регулације, и то у прилозима: 

 

• План намене површина (лист бр. 2) 

• Регулациони план (лист бр. 3) 

• План површина јавне намене (лист бр. 4) 

• Грађевинске парцеле јавне намене са 

аналитичко-геодетским елементима за обележавање 

(лист бр. 5) 
 
Измене у графичком делу плана се односе на 

измене регулационих и грађевинских линија, као и 
површина јавне намене и површина намењених за 
остале намене. 

 
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ 

ДЕЛУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Измене и допуне односе се на Измену Плана 

детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 16/19) у следећим деловима: 

 
(1) 

У поглављу 2. Правила уређења, 2.1. Концепција 
уређења подручја плана, планирана детаљна намена 
површина и објеката и могућих компатибилних 
намена са билансом површина, у тексту испод 
поднаслова Комерцијалне делатности тип КД – 01, 
брише се постојећа табела Биланса површина: 

 

Планирана намена површина 
Површина 

(ха а м2) 

Засту-

пљеност 
(%) 

Објекат комерцијалних делатности 12а 33м2 15,4 

Подземна гаража и део градског трга 58а 20м2 72,7 

Саобраћајница 9а 51м2 11,9 

Укупно 80а 04м2 100% 



  29.12.2020.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                        219 
 

 

 
Уместо ње уноси се табела Биланса површина са 

следећим садржајем: 
 

Планирана намена 

површина 

Површина 

(ха а м2) 

Заступљеност 

(%) 
Објекат комерцијалних 
делатности 

14а 73м2 18,4 

Подземна гаража и део 
градског трга 

55а 80м2 69,7 

Саобраћајница 9а 51м2 11,9 

Укупно 80а 04м2 100% 

 
(2) 

 
У поглављу 3. Правила грађења, 3.4. Урба-

нистички услови парцелације, регулације и изградње 
за појединачне намене, 3.4.1. Јавна подземна гаража у 
оквиру поднаслова Кров гараже испод постојећег 
текста у оквиру овог поднаслова уноси са текст са 
следећим садржајем: 

„На платоу трга изнад подземне гараже могућ је 
излаз елемената неопходних за вентилацију подземне 
гараже које морају бити рационално распоређене, 
визуелно и обликовно уклопљене у трг.“ 

 
(3) 

 
У поглављу 3. Правила грађења, 3.4. Урбани-стички 

услови парцелације, регулације и изградње за 
појединачне намене, 3.4.2. Комерцијалне делатности – 
тип КД-01 (објекат „Коцка“) уносе се измене које следе. 

 
(а) 

 
Испод поднаслова Дозвољена намена, брише се 

трећи став који гласи: 
„У оквиру овог објекта може бити заступљено 

становање апартманског или резиденцијалног типа у 
склопу основне намене објекта у односу комерцијалне 
делатности према становању 90% : 10%.“ 

На истом месту уноси се текст са следећим 
садржајем: 

„У оквиру овог објекта може бити заступљено 
становање у односу комерцијалне делатности према 
становању 50% : 50%.“ 

 
(б) 

 
Испод поднаслова Спратност објекта, бришу се: 

први, други, четврти и пети став који гласе: 
„Укупна спратност објекта је: По+П+М 

(мезанин)+6+Пс (повучени спрат). 
Поједини делови објекта имају следеће спратности: 

П+М+1, 0+0+1, По+П+М+1 и По+П+М+6+Пс 
(...) 
Могућа је изградња повученог спрата изнад 6-ог 

спрата у централном, највишем делу објекта, и то тако 
да се основна фасада повлачи за мин. 2,5 метара од 
линије фасадних равни претходних етажа, осим 
планираних фасадних лифтова који се постављају 
испред ове грађевинске линије. 

Део између етаже повученог спрата и основног 
габарита објекта може се користити као равна 
проходна тераса. Она може бити формирана као 
зелена тераса, ради добијања посебне естетске 
вредности, чиме се уједно повећава и енергетсака 
ефикасност. Није дозвољено покривање ове терасе 
чврстим и временски трајним покривачима 
учвршћеним на непокретним носачима.“ 

Као први и други став уноси се текст са следећим 
садржајем: 

„Укупна спратност објекта је: По+П+М 
(мезанин)+7. 

Део објекта је спратности По+П+М(мезанин)+3.“ 
 

(в) 
 

Брише се прва реченица у делу текста испод 
поднаслова Величина парцеле који гласи: 

„Величина и облик парцеле су утврђене Планом 
и износи Ппр.= 12а 33м2.“ 

и уноси се текст са следећим садржајем: 
„Величина и облик парцеле су утврђене Планом 

и износи Ппр.= 14а 73м2.“ 
 

(г) 
 

Испод поднаслова Паркирање на крају постојећег 
текста додаје се следећи текст: 

„Паркирање моторних возила могуће је 
организовати у подруму објеката са изградњом 
улазне/излазне рампе.“ 

 
(д) 

 
Испод поднаслова Архитектонско обликовање 

објекта брише се трећи и четврти став који гласе: 
„Кров извести и као раван кров покривен 

одговарајућим кровним покривачем. Линија кровне 
равни може бити препуштен до грађевинске линије 
трећег до шестог спрата. 

У другом делу објекта (део са максималном 
спратношћу По+П+3), врсту и облик крова 
прилагодити намени објекта и обликовним 
карактеристикама окружења.“ 

Уместо овога додаје са текст са следећим 
садржајем: 

„Кров извести као раван кров покривен 
одговарајућим кровним покривачем. 

Кров се може извести као равна проходна тераса. 
Кров се може извести и као тзв. зелени кров, 

односно равна проходна тераса насута одговарајућим 
слојевима и озелењена, ради добијања посебне естетске 
вредности, чиме се уједно повећава и енергетсака 
ефикасност. На овом крову могу се формирати 
наткривени делови који се обликовном формом, 
наменом и садржајем уклапају у цео објекат и не могу 
да пређу више од 20% појединачне кровне површине.“ 

 
3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПЛАНА 
 
3.1. Графички прилози 
 
Саставни део Измене и допуне плана су следећи 

графички прилози, у размери 1:500: 
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1. План намене површина  
2. Регулациони план 
3. План површина јавне намене  
4. Грађевинске парцеле јавне намене са 

аналитичко-геодетским елементима за обележавање 
 
Наведени графички прилози су израђени за 

обухват Измене и допуне плана, и они у својој 
граници, у потпуности мењају истоимене графичке 
прилоге Измене Плана детаљне регулације „Центар 
2“ у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 16/19) 

 
3.2. Примена матичног плана 
 
За делове матичног плана који нису наведени у 

овим Изменама и допунама плана примењује се 
Измене плана детаљне регулације „Центар 2“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 16/19) са 
исправљеном техничком грешком садржаном у 
Решењу бр. 350-754/2020 од 25.9.2020.г. („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 15/20). 

 
3.3. Ступање на снагу Измена и допуна плана 
 
Овe Измене и допуне плана ступају на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-990/20             ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - 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 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА”  
У КРУШЕВЦУ 

У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ ПОТЦЕЛИНЕ В2 
 
1. УВОД 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Измена и допуна плана 

детаљне регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу у 
делу урбанистичке потцелине В2: 

• Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон и 9/20); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19); 

• Одлука о изради Измене и допуне плана 
детаљне регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу у 
делу урбанистичке целине В2, бр. 350-745/2020 од 
25.9.2020.г. („Сл. лист града Крушевца“, бр.15/20); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измене и допуне плана детаљне 
регулације „Трг Костурница“ Крушевцу у делу 
урбанистичке потцелине В2 на животну средину IV 
бр. 350-700/2020 од 17.9.2020.г. („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.15/20); 

 
Плански основ 
 
Плански основ за Измена и допуна плана детаљне 

регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу у делу 
урбанистичке потцелине В2: 

• План генералне регулације ЦЕНТАР у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/16) 

 
Предмет измена 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана детаљне регулације „Трг 
Костурница“ у Крушевцу („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 14/16) у следећем делу: 

(1) текстуални део плана који се односи на 
промену индекса заузетости, спратности објеката и 
зоне за изградњу, и то у: 

• поглавље 3. Планирана намена са билансом 
површина, наслов Урбанистичка потцелина В2  

• поглавље 6. Правила уређења и грађења за 
површине и објекте осталих намена, део 6.5. 
Становање - целина В 2  

(2) делове графичких прилога у границама 
обухвата ових Измена и допуна плана детаљне 
регулације, и то у прилозима: 

• Постојећа намена површина (лист бр. 1) 
• Планирана намена површина (лист бр. 2) 
• Регулационо нивелациони план са зонама за 

изградњу (лист бр. 3) 
• План спровођења (лист бр. 9) 
Измене у графичком делу плана се односе на 

измене у постојећем стању које су проистекле из 
реализованих планских решења, промену 
грађевинских линија и зоне за изградњу, као и  
промене у плану спровођења које се односе на израду 
пројеката парцелације/препарцелације, као и на 
измене у корисничком статусу парцела у обухвату 
Измене и допуне плана. 

 
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ 

ДЕЛУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана детаљне регулације ТРГ 
КОСТУРНИЦА („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
14/16), у следећим деловима: 
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(1) 
 

У поглављу 3. Планирана намена са билансом 
површина, наслов Урбанистичка потцелина В2 уносе 
се следеће измене: 

Брише се део текста, и то прва два става испод 
наведеног наслова, који гласи: 

 
„детаљна намена - вишепородично становање 

(тип ВС-04) 
 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом 

низу, вишепородичног становања спратности П+3, са 
могућношћу комерцијалних делатности у приземљу и 
на првој етажи објеката.“ 

и уноси се текст са следећим садржајем: 
 
„детаљна намена - вишепородично становање 

(тип ВС-03) 
 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом 

и/или прекинутом низу вишепородичног становања 
спратности П+4, са могућношћу комерцијалних 
делатности у приземљу и на првој етажи објеката.“ 

 
(2) 

 
У поглављу 6. Правила уређења и грађења за 

површине и објекте осталих намена, део 6.5. 
Становање - целина В 2 уносе се следеће измене: 

 
(а) 

 
Брише се део текста испод поднаслова типологија 

објеката, а односи се на потцелину В2 који гласи: 
 
„подцелина В2: 
 
Планирана је изградња објеката који формирају 

непрекинути низ.“ 
и уноси се текст са следећим садржајем: 
 
 „потцелина В2: 
 
Планирана је изградња објеката који формирају 

непрекинути и/или прекинути низ.“ 
 

(б) 
 
Брише се део текста испод поднаслова положај 

објекта на парцели, а односи се на потцелину В2 који 
гласи: 

 
„подцелина В2: 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања.“ 

и уноси се текст са следећим садржајем: 
 
„потцелина В2: 
 
Објекат поставити у оквиру зоне која је одређена 

грађевинском линијом, како је дефинисано у општим 
правилима, а према графичкoм прилогу бр. 3 

"Регулационо - нивелациони план за грађење објеката 
и саобраћајних површина.." 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања.“ 

 
(ц) 

 
Брише се део текста испод поднаслова индекс 

заузетости, а односи се на потцелину В2 који гласи: 
 
„подцелина В2: 
 
Максимални индекс заузетости на грађевинским 

парцелама на којима је планирана изградња 
стамбених објеката је 45%.“ 

Максимални индекс заузетости на делу парцеле 
бр. 2447/1, која је и угаона грађевинска парцела и на 
којој планирана изградња стамбеног објекта је 60%.“ 

и уноси се текст са следећим садржајем: 
 
„потцелина В2: 
 
Максимални индекс заузетости на грађевинским 

парцелама на којима је планирана изградња 
стамбених објеката је 50%.“ 

Максимални индекс заузетости на делу парцеле 
бр. 2447/1, која је и угаона грађевинска парцела и на 
којој планирана изградња стамбеног објекта је 60%.“ 

 
(д) 

 
Брише се део текста испод поднаслова висина 

венца објекта и спратност, а односи се на потцелину 
В2 који гласи: 

 
„подцелина В2: 
 
Максимална висина венца објекта спратности 

П+4 је 16.50м, у односу на коту приступне 
саобраћајнице. 

Максимална висина венца објекта спратности 
П+3 је 13.50м, у односу на коту приступне 
саобраћајнице. 

Планирана је изградња објекта, спратности П+3, 
осим на катастарској парцели бр. 2447/1, на којој је 
планирана изградња објекта, спратности П+4.“ 

 
и уноси се текст са следећим садржајем: 
 
„потцелина В2: 
 
Максимална висина венца објекта спратности 

П+4 је 16.50м, у односу на коту приступне 
саобраћајнице.“ 

 
3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ 
 
3.1. Графички прилози 
 
Саставни део Измене и допуне плана су следећи 

графички прилози, у размери 1:500: 
1. Постојећа намена површина; 
2. Планирана намена површина; 
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3. Регулационо нивелациони план за грађење 
објеката и саобраћајних површина; 

4. План спровођења 
 
Наведени графички прилози су израђени за 

обухват Измене и допуне плана, и они у својој 
граници, у потпуности мењају истоимене графичке 
прилоге Плана детаљне регулације „Трг Костурница“ 
у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/16) 

 
3.2. Примена матичног плана 
 
За делове матичног плана који нису наведени у 

овим Изменама и допунама плана примењује се План 
детаљне регулације „Трг Костурница“ („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 14/16). 

 
3.3. Ступање на снагу Измена и допуна плана 
 
Овe Измене и допуне плана ступају на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-991/20             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 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 25.12.2020.године, донела је 

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА E“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације „ 

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА E“ у Крушевцу  (у даљем 
тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
План обухвата простор у оквиру северне 

индустријске зоне у југозападном делу ПГР-а Север и 
налази се на око 2км северно од центра града. Граница 
Плана са југозападне и западне стране обухвата део 
Улице Јасички пут и к.п. бр. 1142/2, чијом северном 

границом иде према североистоку до к.п.бр. 2083/8, 
па њеном западном границом скреће према северу до 
тромеђе к.п. бр. 2083/8, 1168/1 и 946/1, одакле скреће 
према североистоку до к.п. бр. 2138, коју пресеца, па 
па њеном североисточном границом скреће према 
југоистоку до границе КО Лазарица и КО Бивоље, 
затим према југу прати ту границу, обухватајући к.п. 
бр. 3423/1, до тромеђе к.п. бр. 1172, 1173 и 1180 чијом 
западном границом скреће према југозападу до к.п.бр. 
1197/3 (приступни пут за Градску топлану) обухва-
тајући к.п.бр. 1189/1 и 1189/4 и делимично 1180 и 
приступни пут, чијом осовином у правцу југозапада 
долази до улице Јасички пут.        

Планом су обухваћене катастарске парцеле у 
оквиру описане границе све у КО Лазарица. Укупна 
површина обухвата Плана је 14,53ха.  

Граница обухвата Плана приказана је у 
графичком прилогу и може се сматрати прелими-
нарном, а коначна граница биће дефинисана у фази 
припреме Нацрта Плана.  

 
Члан 3. 

 
На основу Плана генералне регулације „ Север“ у 

Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 7/17) 
опредељене су зоне и целине са смерницама за 
спровођење, где је ПДР комплекса мале привреде 
зоне Е (из 2004.године) остављен у примени. План 
обухвата део урбанистичке целине 6.3. односно 
потцелину 6.3.5. Планирана претежна намена је 
привредна делатност - производно пословни објекти, 
складишта, саобраћајне површине, а допунске намене 
су комерцијалне делатности и спорт и рекреација са 
пратећом комуналном инфраструктуром, „што је 
основ за развој привредних делатности, уређење 
неизграђених и формирање нових привредних зона, 
односно за њихово ефикасније привођење намени.“   

 
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 и 
опремање површина опредељене за развој 
привредних делатности.  

Планирана претежна намена је привредна 
делатност, комерцијалне делатности и комплетно 
комунално опремање потребном инфраструктуром.      

Простор у обухвату Плана је делимично 
изграђен, а планирано је комплетно комунално 
уређење, приспитивање планских решења важећег 
плана и усаглашавање са решењима из ППППН 
инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница 
Појате – Прељина. Планирано је опремање 
инфраструктуром целокупног подручја и привођење 
планираној намени.   

 
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Плана је усаглашавање 

саобраћајне матрице и даљи плански развој дела 
привредно радне зоне, уређење и опремање локација 
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потребним садржајима и одговарајућом комуналном 
инфраструктуром и стварање услова за дефинисање 
површина јавне намене.   

План детаљне регулације је основ за утврђивање 
јавног интереса и дефинисање површина јавне 
намене, односно регулисање имовинских односа у 
складу са посебним прописима.  

Основни циљеви израде Плана, планирања и 
уређења простора: 

• дефинисање детаљне намене површина и 
објеката, уређење површина јавне намене и 
унапређење привредних делатности и саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре; 

• стварање услова за даљи развој привредних и 
комерцијалних делатности, решавање имовинских 
односа и комунално уређење простора.   

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања представља 

преиспитивање планских решења важећег плана 
(ПДР комплекса мале привреде зоне Е из 2004. 
године) и усаглашавање са планским решењима плана 
вишег реда и ППППН инфраструктурног коридора Е-
761, односно стварање планског основа за дефи-
нисање површина јавне намене и даљи плански развој 
дела северне индустријске зоне. 

Планирана претежна намена је: привредна 
делатност, комерцијалне делатности и спорт и 
рекреација, са пратећом комуналном инфра-
структуром и објектима, уређење јавних површина, 
формирање јавних зелениих површина и сл. 
Планирани развој предметног подручја усмерен је на 
уређење површина које су неизграђене и увођење 
копатибилних намена, које проистичу из планских 
решења дефинисаних планском документацијом за 
инфраструктурни коридор аутопута Е-761 (деоница 
кроз Крушевац). Комерцијалне делатности су 
планиране у односу на саобраћајне коридоре и 
планирани ауто-пут и алтернативну саобраћајницу, 
који чине планско подручје атрактивним за 
интензивнију изградњу.   

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на уређењу саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре овог дела индустријске зоне и основ 
за утврђивање јавног интереса и решавање 
имовинских односа ради уређења дела комплекса 
индустријске зоне и привођење планираној намени.   

  
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 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 2.060.000,00 динара (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 

аналогном 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: 350-992/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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Обухват ПДР „Индустријска зона ЗОНА Е“ у Крушевцу 
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494 
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 одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 1“ У КРУШЕВЦУ 

ЗА УРБАНИСТИЧКИ БЛОК Б И ДЕО 
ПОДБЛОКА А3 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измена и допуна  Плана  

детаљне регулације „Стари аеродром фаза 1“ у 
Крушевцу за урбанистички блок Б и део подблока А3 
(у даљем тексту: Измена и допуна Плана). 

 
Члан 2. 

 
Изменом и допуном плана обухваћена је целина 

означена као урбанистички блок Б и део подблока А3, 
у оквиру ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“, "Службени 
лист града Крушевца", бр. 3/11 (у даљем тексту: 
основни план). Граница Измена плана обухвата 
простор између улице Аеродромске са истока и 
Бруског пута са запада, односно границе основног 
плана, са севера граница се поклапа са границом 
урбанистичког блока Б и обухвата к.п. бр. 2635/77 као 
део урбанистичког подблока А3, а са јужне стране 
поклапа се са границом основног плана.   

Изменом и допуном плана, парцеле у оквиру 
описаних урбанистичких блокова, све су КО Крушевац.        

Измена и допуна плана обухвата површину од 
око 14,8 хектара.    

Граница обухвата Измена  и допуна Плана, 
приказана у графичком прилогу може се сматрати 
прелиминарном. Коначна граница биће дефинисана у 
фази припреме Нацрта. 

 
Члан 3. 

 
ПДР "Стари аеродром фаза 1" је у обухвату ПГР-а 

„ЈУГ“ у оквиру урбанистичке целине 4.4., а Измене и 
допуне Плана се односе на део потцелине 4.4.2. 
Планиране претежне намене у овој урбанистичкој 
потцелини су вишепородично становање свих типова, 
са допунским комерцијалним и другим компати-
билним наменама, а пратећа намена је јавне функције 
(дечија заштита) и парковске површине. Oсновни план 
је ПГР-ом ЈУГ прихваћен као важећи план са ближом 
разрадом, односно у списку је планова који остају на 

снази, али је такође дата могућност „...ако се укаже 
потреба за изменом планова остављених у примени, у 
случају да се укаже потреба за изменом планираних 
јавних и осталих намена, а посебно за саобраћајнице за 
које се укаже потреба промене регулације...“.  

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој ове зоне усмерен је на уређење 

површина и опремање предметне локације у складу са 
планираним наменама. Простор у обухвату Измена 
плана није изграђен, што подразумева пре свега 
опремање локације потребном инфраструктуром, у 
складу са наменом.   

У процесу спровођења и реализације концепта 
уређења простора старог аеродрома и даље разраде 
ПГР-а „ЈУГ“, уочена је неусаглашеност планских 
решења са концептом уређења неизграђеног 
грађевинског земљишта у зони старог аеродрома и 
регулацији површина јавне намене.      

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 уређење и опремање овог простора у складу 
са значајем локације.   

    
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Измене и допуне 

Плана односе се на стварање услова за реализацију 
планских решења из плана вишег реда и спровођење 
пројеката и  одговарајућих интервенција на уређењу 
и опремању ове значајне локације у складу са 
дефинисаном наменом.    

Основни циљеви израде Измена и допуна Плана, 
планирања и уређења простора: 

• рационално коришћење грађевинског земљи-
шта,   

• дефинисање детаљних намена површина и 
прецизних урбанистичких параметара,  

• усаглашавање концепта уређења површина 
јавне намене са важећом планском документацијом и 
опредељењима развоја града.    

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а "ЈУГ", који представља плански 
основ за израду. Изменом и допуном Плана се 
дефинише детаљна намена површина на основу 
смерница и правила плана вишег реда и њихово 
финкционално прилагођавање, принципима рацио-
налног коришћења грађевинског земљишта и 
еколошки прихватљивог концепта уређења.     

Изменама  и допунама   плана ствара се плански 
основ за регулацију јавних саобраћајних површина и 
уређење површина јавне намене, у складу са наменом 
ширег окружења, на овој атрактивној локацији.  

 



226                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                     29.12.2020.  

 

Члан 7. 
 
Рок за израду Измене и допуне Плана је четири 

месеца, 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 1.828.000,00 динара (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. 

Поступак Измена плана спроводиће се на основу 
чл. 51.б Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 
9/2020), по скраћеном поступку. У скраћеном посту-
пку не спроводи се поступак раног јавног увида, а 
поступак јавног увида траје најмање 15 дана.     

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: 350-993/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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Обухват Измене и допуне ПДР „СТАРИ АЕРОДРОМ, фаза 1“ у Крушевцу, 

за урб.блок Б и део подблока А3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



228                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                     29.12.2020.  

 

 
495 
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 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 25.12.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 2“  
У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације „Стари 

аеродром фаза 2“ у Крушевцу  (у даљем тексту  Плана). 
 

Члан 2. 
 
План обухвата простор у оквиру граница ПДР-а 

„Стари аеродром фаза 2“ у Крушевцу ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 6/20). Граница  плана са 
истока је улица Аеродромска, са југа Ул. Жртава 
фашизма, западна граница је улица Бруски пут, а са 
северне стране је зона старог аеродрома фаза 1 и 
планирана приступна саобраћајница.      

План обухвата површину од око 22,60ха. 
Граница обухвата  плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница биће дефинисана у фази припреме Нацрта. 

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један и предметни 
план. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана планом су уједно и смернице за израду 
планова детаљне регулације. Обухваћен је део 
стамбено мешовите зоне, обухвата део урбанистичке 
целине 4.4, односно урбанистичку потцелину 4.4.3. 
Планиране претежне намене: привредне делатности 
типа ПД-02 и комерцијалне делатности типа КД-02.  

Активирање постојећих неизграђених зона и 
уређење грађевинског земљишта и ефикасније 
привођење намени, уз увођење недостајућих 
компатибилних намена, функционално примерених 
овој атрактивној локацији.  

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен је 

на уређење површина, које су неуређене и неизграђене 
и опремање предметне локације у складу са планираним 
наменама. Простор у обухвату плана није изграђен, што 

подразумева пре свега уређење и опремање потребном 
инфраструктуром и плански развој у складу са 
планираном наменом. Претежна намена је пословање и 
комерцијалне делатности, уз увођење других компа-
тибилних намена из области јавних садржаја, али и 
других недостајућих намена из области спорта и 
рекреације, услуга, трговине, туризма, еколошки и 
функционално примерене предметној 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 уређење и опремање овог простора у складу 
са значајем локације.      

 
Члан 5. 

 
План се односи на преиспитивање планских 

решења и стварање услова за рационалније 
коришћење и активирање овог дела града уз 
задовољење потреба становника, као и спровођење 
пројеката и одговарајућих интервенција на уређењу и 
опремању ове значајне локације у складу са 
дефинисаном наменом. 

Основни циљеви израде плана, планирања и 
уређења простора: 

• детаљна намена површина и објекта, унапређење 
и активирање ове зоне као значајне локације, 

• развој саобраћајне и основне комуналне 
инфраструктуре и рационално коришћење земљишта, 

• усаглашавање концепта уређења површина 
јавне намене са опредељењима развоја града.     

             
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда (ПГР ЈУГ), који представља плански основ за 
израду и захтева за рационалније коришћење и 
уређење ове значајне локације. Планом се дефинише 
детаљна намена површина на основу смерница и 
правила  плана вишег реда и правила регулације и 
уређења и њихово финкционално прилагођавање. 
Структура планираних претежних намена: привредне 
делатности типа ПД-02, комерцијалне делатности 
типа КД-02, са допунским и пратећим наменама и 
увођење компатибилних намена које недостају граду 
(нпр. из области културе, спорта и рекреације, 
сајамског, изложбеног и пословног простора мулти-
функционалног карактера) у оквиру посебно опре-
дељених целина. 

Унапређење намена подразумева даљи развој 
пословања уз увођење других компатибилних намена 
и јавних садржаја који наглашавају регионални значај 
града, као и из области комерцијалних делатности 
(трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
предметној зони и значају локације.    

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је шест месеци, рачунајући 

од дана доношења Одлуке о изради.   
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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 1.104.000,00 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  Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

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

 
 
 

Члан 10. 
 
Зa потребe израдe Измене и допуне Планa нe 

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

 
Члан 11. 

 
 Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака  Плана у дигиталном 
облику.  

 
Члан 12. 

 
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: 350-994/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 

 

Обухват ПДР СТАРИ АЕРОДРОМ, фаза 2 у Крушевцу 
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496 
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 одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 3“ У КРУШЕВЦУ 

ЗА ЦЕЛИНУ А2 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измена и допуна  Плана  

детаљне регулације „Стари аеродром фаза 3“ у 
Крушевцу за целину А2 (у даљем тексту: Измена и 
допуна Плана). 

 
Члан 2. 

 
Измена и допуна плана обухвата део ПДР-а 

„Стари аеродром фаза 3“ (Службени лист града 
Крушевца, бр. 14/16) целину означену А3. Граница 
Измена плана обухвата крајњи јужни део простора 
старог аеродома, од јужне границе основног плана 
део Ул. Жртава фашизма, односно к.п. бр. 2638/4, 
2638/5 и 2638/2, све КО Крушевац.       

План обухвата површину од око 2,08ха. 
Граница обухвата Измена и допуна Плана, 

приказана у графичком прилогу може се сматрати 
прелиминарном. Коначна граница биће дефинисана у 
фази припреме Нацрта. 

 
Члан 3. 

 
Плански основ Измена и допуна Плана је ПГР 

„ЈУГ“ у Крушевцу, којим су одређене зоне за даљу 
разраду. Део стамбено мешовите зоне, обухвата део 
урбанистичке целине 4.4, односно урбанистичку 
потцелину 4.4.4. Планиране претежне намене: 
привредне делатности типа ПД-02 и комерцијалне 
делатности типа КД-02. Правила уређења и правила 
грађења дефинисана планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације. 

 
Члан 4. 

 
Принципи планирања заснивају се на уређењу 

неизграђених површина и опремање предметне 

локације и усклађивање са планираним наменама из 
плана вишег реда. Измене плана обухватају целину 
која  није изграђена и односе се на преиспитивање 
планиране намене и усклађивање коридора и 
капацитета инфраструктуре са програмским 
циљевима уређења простора старог аеродрома. 
Претежна намена је пословање и комерцијалне 
делатности, уз увођење других компатибилних 
намена из области јавних садржаја, али и других 
недостајућих намена из области спорта и рекреације, 
услуга, трговине, туризма, еколошки и функционално 
примерене предметној 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 уређење и опремање овог простора у складу 
са значајем локације.      

 
Члан 5. 

 
Измена и допуна плана се односи на 

преиспитивање планских решења и стварање услова 
за рационалније коришћење и активирање ове целине, 
као и спровођење пројеката и одговарајућих 
интервенција на уређењу и опремању ове значајне 
локације у складу са дефинисаном наменом. 

Основни циљеви израде Измена и допуна  плана, 
планирања и уређења простора: 

 
• детаљна намена површина и објекта, уна-

пређење и активирање ове зоне као значајне локације, 
 
• развој саобраћајне и основне комуналне 

инфраструктуре и рационално коришћење земљишта, 
 
• усаглашавање концепта уређења површина 

јавне намене са опредељењима развоја града.     
             

Члан 6. 
 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда (ПГР "ЈУГ"), који представља плански основ за 
израду и захтева за рационалније коришћење и 
уређење ове значајне локације. Изменом и допуном 
плана се дефинише детаљна намена површина на 
основу смерница и правила  плана вишег реда и 
уређења грађевинског земљишта и финкционално 
прилагођавање окружењу. Структура планираних 
претежних намена: привредне делатности типа ПД-
02, комерцијалне делатности типа КД-02, са 
допунским и пратећим наменама и увођење 
компатибилних намена које недостају граду. 

Унапређење намена подразумева даљи развој 
пословања уз увођење других компатибилних намена 
и јавних садржаја који наглашавају регионални значај 
града, као и из области комерцијалних делатности 
(трговина, пословање, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
предметној зони и значају локације.    
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Члан 7. 
 
Рок за израду Измене и допуне Плана је шест 

месеци, рачунајући од дана доношења Одлуке о 
изради.   

  
Члан 8. 

 
Средства за израду Измена и допуна 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 Измене и допуне Плана 
детаљне регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 490.800,00 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. 

Поступак Измена и допуна плана спроводиће се на 
основу чл. 51.б Закона о планирању и изградњи 
(Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), 

по скраћеном поступку. У скраћеном поступку не 
спроводи се поступак раног јавног увида, а поступак 
јавног увида траје најмање 15 дана.     

Излагање нацрта Измена и допуна Плана детаљне 
регулације на јавни увид биће извршено у про-
сторијама 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: 350-995/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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Обухват Измена и допуна ПДР „СТАРИ АЕРОДРОМ, фаза 3“ у Крушевцу, за целину А2 
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497 
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 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 одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЦЕНТАР 2“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Центар 2“ у Крушевцу  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације „Центар 2“ ради се за 

подручје ограничено са северне стране Ул. Југ 
Богдановом, са југо-источне стране Ул. Балканском, 
са југо-западне стране централним градским тргом- 
Трг Косовских јунака и  ул. Газиместанском. 

Површина обухвата плана износи приближно 
17,35 ха. Граница обухвата Плана приказана у 
графичком прилогу може се сматрати прелими-
нарном. Коначна граница биће дефинисана у фази 
припреме Нацрта.  

 
Члан 3. 

 
Плански основ предметног 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. Планом је обухваћена 
урбанистичка целина 1.6 и урбанистичка подцелина 
1.1.2. у оквиру просторне зоне центар. Ову зону 
карактерише разноврсност намена: становање високих 
и средњих густина, концентрација јавних функција, 
културно-историјских објеката и амбијенталних целина, 
као и комерцијалних делатности, које заједно генеришу 
функцију централитета. 

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, савременим захтевима и стандардима, чиме се 
стварају услови за развој и унапређење планираних 

намена као и увођење неопходних и недостајућих 
садржаја, а све уз примену одговарајућих 
урбанистичких парметара, разраду регулационих и 
техничких решења система саобраћаја и комуналне 
инфраструктуре. 

Простор у обухвату Плана у највећој мери је 
изграђен. У основи, принцип  планирања је стварање 
могућности изградње на просторима који су слободни 
за нову изградњу, као и интервенције на постојећим 
објектима, реконструкцију, санацију, као и унапређење 
услова коришћења простора и усклађивање постојећих 
намена и планираних садржаја, еколошки и 
функционално примерених централној градској зони.     

Уређење и заштите простора се заснива на 
рационалном коришћењу грађевинског земљишта, 
усклађивању већ изграђених и планираних садржаја, 
површина јавне намене као и уређење и опремање 
потребном инфраструктуром.     

 
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, 
планирања и уређења простора: 

• Сагледавање карактеристике простора и 
усклађивање планираних намена и садржаја  са 
одредницама плана вишег реда тј. Планом генералне 
регулације „Центар“ у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 14/16), 

• рационално коришћење грађевинског 
земљишта, дела централне градске зоне; 

• детаљна намена површина, у оквиру 
урбанистичких потцелина, као значајне локације; 

• унапређење функционалности и усаглашавање 
концепта уређења са циљевима развоја града.    

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а ЦЕНТАР, који представља 
плански основ за израду. Израдом 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 
Плана заснива се на преиспитивању планираних 
решења, са урбанистичким уобличавањем, 
планирањем и заштитом простора, кроз примену 
претежних, компатибилних и пратећих намена, чиме 
се омогућава флексибилност планираних садржаја и 
њихово међусобно допуњавање.  

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана је 24 месецa, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
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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 регу-
лације поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 1.761.500,00 динара (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 

аналогном 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: 350-996/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
 

 
 

Обухват ПДР „ЦЕНТАР 2“ у Крушевцу 
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498 
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 одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ЦЕНТАР 5" У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ 

УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ Ц 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измена и допуна  Плана  

детаљне регулације  „Центар 5“ у Крушевцу у делу 
урбанистичке зоне Ц (у даљем тексту: Измена и 
допуна Плана). 

 
Члан 2. 

 
Изменама и допунама Плана обухваћена је 

катастарска парцела бр. 1537 и део Ул. Веселина 
Николића, односно део к.п. бр.1522, обе КО Кру-
шевац, који у оквиру ПДР-а „Центар 5“ представља 
део урбанистичке зоне Ц. 

Измена и допуна Плана обухвата површину од 
око 0,74ха.    

Граница обухвата Измена и допуна Плана, 
приказана у графичком прилогу може се сматрати 
прелиминарном. Коначна граница биће дефинисана у 
фази припреме Нацрта. 

 
Члан 3. 

 
План вишег реда је ПГР „ЦЕНТАР“ ("Службени 

лист града Крушевца", бр. 14/16), којим су 
опредељене зоне за даљу разраду плановима детаљне 
регулације где је и ПДР "Центар 5" објављен у 
Службеном листу града Крушевца, бр.4/19, а 
обухвата део целине 1.3. односно урбанистичку 
подцелину 1.3.1. Планирана претежна намена: јавне 
функције са објектима школства и здравства, 
допунска намена више-породично и породично 
становање и комерцијалне делатности. Планом 
генералне регулације одређене су зоне за које је 
обавезна израда планова детаљне регулације, са 
дефинисаним општим смерницама за израду плана.  

 
Члан 4. 

 
Планирано уређење ове зоне усмерено је на 

опремање предметне локације у складу са плани-

раном наменом. У процесу спровођења и реализације 
програма уређења грађевинског земљишта и припре-
ме локација, уочене неусаглашености у оквиру 
параметара и планираних намена исте урбанистичке 
целине.       

Основни принцип планирања, подразумева 
детаљну разраду у складу са смерницама плана вишег 
реда и савременим захтевима и стандардима, посебно 
за површине и објекте јавне намене, чиме се стварају 
услови за уређење и опремање овог простора у складу 
са значајем локације.      

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати израде Измене и допуне 

Плана односе се на стварање услова за реализацију 
планских решења из плана вишег реда и спровођење 
пројеката на уређењу и опремању конкретне локације 
у складу са дефинисаном наменом.    

Основни циљеви израде Измена и допуна  плана, 
планирања и уређења простора: 

• рационално коришћење грађевинског 
земљишта, дела централне градске зоне, 

• детаљна намена површина, у делу 
урбанистичке целине,  

• усаглашавање урбанистичких параметара, са 
програмским опредељењима града.    

             
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Центар, који представља 
плански основ за израду. Изменом и допуном плана 
се дефинише детаљна намена површина на основу 
смерница и правила  плана вишег реда и правила 
регулације и уређења и финкционално прилагођавање 
са планираном наменом, вешепородично становањa. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Плана је три 

месеца, 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 248.000,00 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 
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Измена и допуна Плана на јавни увид у трајању од 15 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном 
листу. 

Поступак Измена и допуна  Плана спроводиће се 
на основу чл. 51.б Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-
др.закон и 9/2020), по скраћеном поступку. У 
скраћеном поступку не спроводи се поступак раног 
јавног увида, а поступак јавног увида траје најмање 15 
дана.     

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: 350-997/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
 

Обухват Измене и допуне ПДР  „ЦЕНТАР 5“  у  Крушевцу,  у делу урб.зоне Ц 
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499 
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 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 одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је  

             
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ТЕХНОГРАДЊА–ГРАЂЕВИНСКА 
ОПЕРАТИВА“ У ГЛОБОДЕРУ ГРАД 

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради  Плана  детаљне регулације 

„Техноградња – грађевинска оператива“  у Глободеру 
град Крушевац  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације ради се за простор чија 

граница обухвата полази са југа западном границом 
к.п.бр. 898 КО Глободер (некатегорисани пут) и 
наставља ка северу до к.п. бр. 915/5 КО Глободер, иде 
ка западу јужном границом к.п. бр. 915/5, 914/1, 913 
све КО Глободер, наставља западном границом 
к.п.бр. 4634/1 КО Глободер, сече је и наставља јужном 
границом к.п.бр. 938, 939/2, 939/1 све КО Глободер, 
западном границом к.п.бр. 939/1 и 898 обе КО 
Глободер, наставља западном границом к.п.бр. 9353 
КО Кукљин, затим је сече и иде до к.п. бр. 9312 КО 
Кукљин, наставља њеном западном и северном 
границом и даље западном границом к.п. бр. 9296, 
9297, 9298, северном границом к.п.бр. 9298, западном 
границом к.п.бр. 9223, северном границом к.п. бр. 
9223, 9222, 9221, источном границом к.п. бр. 9221 све 
КО Кукљин, затим наставља северозападном грани-
цом к.п. бр. 9228/2 9228/1, 9234, 9192/1, северном 
границом к.п. бр. 9192/1, 9292/2, заокружује к.п. бр. 
9188/1, наставља северном границом к.п. бр. 9188/2 и 
даље источном границом к.п. бр. 9188/2, 9188/1, 9189, 
9190, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9247, 
9248, 9251, 9272 све КО Кукљин, затим наставља 
југоисточном границом к.п. бр. 896/3 и источном и 
јужном границом к.п. бр. 898 обе КО Глободер 
(некатегорисани пут) до места од ког је и кренула. 

Парцеле у обухвату Плана детаљне регулације су 
следеће: к.п.бр. 896/3, 897, 898, 913, 914/1, 914/2, 
914/3, 915/1, 915/2, 915/3, 915/4, 915/5, 916/1, 916/2, 
917, 918, 919/1, 919/2, 919/3, 920, 921, 922, 923, 924, 
925, 926, 927, 928/1, 928/2, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 
935, 936, 937, 938, 939/1, 939/2 и 4634/1 све КО 
Глободер и к.п.бр. 9188/1, 9188/2, 9189, 9190, 9191, 
9192/1, 9192/2, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 
9227, 9228/1, 9228/2, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 

9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9247, 
9248, 9249, 9250, 9251, 9272, 9274/1, 9274/2, 9277/1, 
9277/2, 9277/3, 9278, 9279, 9280, 9281, 9282, 9283, 
9284, 9285/1, 9285/2, 9286, 9287, 9288, 9289/1, 9289/2, 
9289/3, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294/1, 9294/2, 9294/3, 
9295, 9296, 9297, 9298, 9312, 9353 све КО Кукљин. 

Површина обухвата плана је око 23ха 45а 15м2. 
Границом плана детаљне регулације обухваћен је 

део КО Кукљин и део КО Глободер, административна 
општине Крушевац.  

Граница планског подручја, приказана у графи-
чком прилогу може се сматрати прелиминарном.  
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме нацрта плана. 

 
Члан 3. 

 
Подручје плана је у обухвату Просторног плана 

града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/11).  
Подручје је делом у оквиру грађевинског подру-

чја са наменом привредно радна зона и делом је изван 
граница грађевинског подручја са наменом пољо-
привредног земљишта. Подручје плана ће се трети-
рати у складу са правилима уређења и правилима 
грађења за ове намене земљишта. 

Подлога за израду плана је дигитални катастарско 
топографски план. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и 

заштите простора се односе на рационализовање 
коришћења земљишта и у складу са тим дефинисање 
намене простора. 

 
Члан 5. 

 
Планом ће се створити услови за уређење земљи-

шта, дефинисати правила уређења и правила грађења за 
планско подручје, као и определити површине јавне 
намене. У складу са власништвом на земљишту и 
груписањем парцела, планом ће се обезбедити приступ 
локацији уз измену трасе дела постојећег општинског 
некатегорисаног пута и сагледавање траса јавних 
путева. Очекивани резултат је уређење планског 
подручја и планско коришћење земљишта. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и подра-
зумева планиране површине које се користе за 
обављање привредне делатности и околног пољопри-
вредног земљишта. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду  Плана је 12 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.   
 
  

Члан 8. 
 
Средства за израду  Плана обезбеђује подносилац 

иницијативе за израду плана а носилац израде је 
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надлежни орган Градске управе града Крушевца, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Стручне послове израде плана извршиће привре-
дно друштво Центар за урбани развој и архитектуру 
Парадигма д.о.о. Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

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

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

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe  Планa  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: 350-1002/20           ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 

 
 
 

      ГРАНИЦА ОБУХВАТА - ПДР ТЕХНОГРАДЊА – ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА У ГЛОБОДЕРУ 
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500 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа „Крушевац“ Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/13 – Пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац број 9806 од 
25.11.2020. године којом се врши измена и допуна 
Програма пословања ЈКП "Крушевац" Крушевац за 
2020. годину и то: 

1. Измене у плану прихода за 2020. годину су 
следеће: 

Повећава се вредност позиције „Јавно и 
декоративно осветљење“ за 23.330.000,00 динара и 
сада износи 54.000.000,00 динара. Укупно планирани 
приходи се повећавају за 23.330.000,00 динара и сада 
износе 583.700.000,00 динара. 

 
2. Измене у плану расхода за 2020.годину су 

следеће: 
Повећава се вредност позиције „Материјал за јавно и 

декоративно осветљење“ за 23.330.000,00 динара па сада 
ова позиција износи 47.330.000,00 динара. Укупни 
расходи се повећавају за 23.330.000,00 динара па сада 
износе 582.943.000,00 динара. 

 
II - Саставни део Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП“Крушевац“ Крушевац за 2020. годину 
је табеларни приказ који се налази у прилогу. 

 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-99/20               ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
501 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 
15/16 и 88/19), члана 16. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 13/16 – Пречишћен 
текст и  15/17) и члана 22. Статута града Крушевца     
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац за 2021. годину, који је донео Надзорни 
одбор Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 

Крушевац на седници одржаној дана 27.11.2020. 
године под бројем III бр. 3383-01. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-100/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
502 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 
15. Одлуке о оснивању  ЈКП „Водовод - Крушевац“ 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/13 – 
Пречишћен текст,4/15 и 9/16 ) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈКП „Водовод  Крушевац“ Крушевац за 2021. годину, 
који је донео Надзорни одброр ЈКП „Водовод 
Крушевац“ Крушевац, на седници одржаној дана                               
30. 11. 2020. године под бројем 6/2. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-101/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
503 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 
15/16 и 88/19), члана 15. Одлуке о организовању 
Јавног комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 11/20 – Пречишћен 
текст) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац 
за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац, на 
седници одржаној дана 30.11.2020. год. под бр. 9936. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-102/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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504 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 
15. Одлуке о оснивању  ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/13 – 
Пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈКП „Градска топлана“ Крушевац за 2021. годину, 
који је донео Надзорни одброр ЈКП „Градска 
топлана“ Крушевац на седници одржаној дана 
15.12.2020. године под бројем 8/1. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-103/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
505 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), 
члана 29. Одлуке о оснивању ЈП „Пословни центар“ 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/13 – 
Пречишћен текст, 7/13, 9/16 и 4/19) и члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

„Пословни центар“ Крушевац за 2021. годину, који је 
донео Надзорни одброр ЈП „Пословни центар“ 
Крушевац на седници одржаној дана 15.12.2020. 
године под бројем 4111. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-104/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
506 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20) и 
члана 22. Статута града  Крушевца ("Сл. лист града  
Крушевца", бр. 15/18), 

 Скупштина  града Крушевца, на седници одржа-
ној 25.12.2020. године, донела је 

 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
 
I  - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне 

библиотеке у Крушевцу за 2021. годину, који је 
усвојио Управни одбор Народне библиотеке, на 
седници од 01.12.2020. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Народне библи-

отеке у Крушевцу у 2021. год. радиће 22 извршиоца и 
то: 20 на неодређено време и два на одређено време.  

 
III  -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-665/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
  
507 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16, 6/20), и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18), 

 Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12. 2020. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Народног музеја у Крушевцу за 2021. годину, који је 
усвојио Управни одбор Народног музеја, на седници   
од  23.11.2020. године. 

 
 II - На реализацији програма рада Народног 

музеја у Крушевцу у 2021. години радиће 37 изврши-
лаца, и то 34 на неодређено време и три на одређено 
време. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-666/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
508 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 25.12.2020. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Крушевачког позоришта у Крушевцу за 2021. годину, 
који је усвојио Управни одбор Крушевачког позо-
ришта, на седници од 27. 11. 2020. године. 
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II - На реализацији програма рада Крушевачког 
позоришта у Крушевцу у 2021. години радиће 41 
извршилац и то: 37 на неодређено време и четири на 
одређено време. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-667/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
509 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

 Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Историјског архива у Крушевцу за 2021. годину, који 
је усвојио Управни одбор Историјског архива, на 
седници од  24.11.2020. године. 

 
II -  На реализацији Програма рада Историјског 

архива у Крушевцу у 2021. години радиће 31 извр-
шилац и то: 29 на неодређено време и два  на одређено 
време. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-668/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
510 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник Република Србија", бр. 72/09, 13/16, 30/2016 
– испр., 6/20) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града  Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

у култури "Културни центар" Крушевац за 2021. 
годину, који је усвојио Управни одбор Културног 
центра, на седници од 01.12.2020. године. 

 
II - На реализацији програма рада Културног 

центра у Крушевцу у 2021. години радиће 62 
извршилаца и то: 60 на неодређено време и два на 
одређено време. 

 

III - Решење објавити у ''Службеном листу града 
Крушевца''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-669/20             ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
  
 
   
511 
На основу члана 110. и 137. Закона о спорту (''Сл. 

гласник РС'', бр. 10/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'', бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

за физичку културу ''Спортски центар'' Крушевац за 
2021. годину, који је усвојио Управни одбор 
Спортског центра Крушевац на седници одржаној 
27.11.2020. године, под бројем 514.  

 
II - На реализацији Програма рада Установе 

радиће укупно 63 извршиоца и то 59 на неодређено 
време и четири на одређено време. 

 
III - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-670/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
512 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца", број 8/09, 11/09 и 6/10) и чл. 22 Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I   -  ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра 

за стручно усавршавање у Крушевцу за 2021. годину, 
који је усвојио Управни одбор Центра, на седници од 
01.12.2020. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

стручно усавршавање Крушевац у 2021. години 
радиће 5 извршилаца. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-671/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 
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513 
На основу  члана 119. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", број 88/17, 27/18– др. закон, 27/18(II) – 
др.закон, 10/19 и 6/20), члана 5. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца, бр. 1/09 -Пречишћен 
текст, 6/10 и 4/13) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Програм рада 

Предшколске установе "Ната  Вељковић" Крушевац 
за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор 
Установе, на седници од 07.12.2020. године. 

 
 II  -  На реализацији Програма рада Установе у 

2021. години радиће 387 извршилаца и то: 363 на 
неодређено време и 24 на одређено време. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-672/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
514 
На  основу  члана  209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 
24/11) и члана 22. став 1 тачка 51. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра 

за социјални рад у Крушевцу за 2021. годину, који је 
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад, на 
седници одржаној дана 27.11.2020. године под бројем 
1894/20. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

социјални рад у 2021. години радиће 20 извршилаца – 
од тога 18 на неодређено и два на одређено време. 

 
III - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-673/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
515 
На основу члана 21. Закона о јавним службама ("Сл. 

гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 – други закон, 81/05 

– испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. 
закон), члана 10. Одлуке о оснивању Установе "Центар 
за особе са инвалидитетом" ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/10), члана 22. став 1 тачка 51. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.12.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

"Центар за особе са инвалидитетом" за 2021. годину, 
који је усвојио Управни одбор Установе на седници 
одржаној дана 27.11.2020. године, под бројем 186. 

 
II - На реализацији Програма рада у Установи 

"Центар за особе са инвалидитетом" у 2021. години 
радиће четири извршиоца. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-674/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
516  
На основу члана 119. став 1 тачка 4. Закона о 

здравственој заштити   ("Сл. гласник РС", број 25/19), 
члана 7. Одлуке о оснивању Здравствене установе 
"Апотека" Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
1/09 - Пречишћен текст) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 I - ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм рада Здрав-

ствене установе "Апотека" Крушевац за 2021. годину, 
који је усвојио Управни одбор Здравствене установе 
"Апотека" Крушевац, на седници од 26.11.2020. године. 

 
II   - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-675/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 

  
517  
На основу члана 22. Статута  града  Крушевца 

(,,Сл.лист  града  Крушевца”, бр.15/18) и члана 27. 
став 1. тачка 4. Статута  Јавне ветеринарске  установе 
ветеринарске станице "Крушевац" (,,Сл. лист  града  
Крушевца” бр. 8/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној  дана 25.12.2020. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм рада Јавне 

ветеринарске установе ветеринарске станице "Кру-
шевац" са финансијским планом за 2021. годину који 
је усвојен Одлуком Управног одбора број 283 на 
седници одржаној 09.11.2020. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу  града  

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-676/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
518  
На основу члана 13. Закона о Црвеном крсту 

Србије ("Сл. гласник Републике Србије", број  107/05) 
и члана 22. став 1 тачка 51. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на  Програм рада Црвеног 

крста Крушевац за 2021. годину,  који је усвојио 
Управни одбор Црвеног крста Крушевац под бројем 
1000, на седници од 26.11.2020. године. 

  
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-677/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
519  
На основу члана 22. Статута  града  Крушевца 

(,,Сл. лист  града  Крушевца“ бр. 15/18) , члана 19. 
тачка 3. Статута  Туристичке организације града  
Крушевца (,,Сл. лист  града  Крушевца“ бр. 3/17) и на 
основу члана 41. став 4. Закона о туризму ( „Сл . 
гласник Републике Србије“, бр. 17/19), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Туристичке организације града Крушевцa са 
Финансијским планом за 2021. годину,  који је усвојен 
Одлуком Управног одбора Туристичке организације 
града Крушевца број 30 од 14.12.2020.  године и  
Одлуком Управног одбора Туристичке организације 
града Крушевца број 25 од 28.08.2020. године. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-678/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  

520  
На основу члана 22.  Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18) и члана 15. 
Одлуке о оснивању „Бизнис инкубатора“ ДОО 
Крушевац („Сл. лист  града  Крушевца“ бр.1/09-
Пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 7/13)  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној  дана 25.12.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Програм пословања 

Предузећа „Бизнис инкубатор“ д.о.о. Крушевац са 
финансијским планом  за 2021. годину, бр 12-03/20 од 
02.12.2020. године,  који је донео в. д.  директор. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-105/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
 
521 
На основу члана 93. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 и 47/18) 
члана 3. и 5. Одлуке о критеријумима и поступку за 
утврђивање назива, улица и тргова на подручју града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 1/09- 
Пречишћен текст и 5/17), и члана 8. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 15/18) уз 
претходну сагласност Министарства државне управе 
и локалне самоуправе број: 015-05-00070/2020-24 од 
26.11.2020. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ОДРЕЂУЈУ СЕ називи улица  на  подручју 

града Крушевца и то: 
 
1. Назив  Миомира Хари Ристовића,  за  улицу  

која се пружа од улице Хероја са Кошара, према 
југоистоку, до Чкаљине улице, обухвата катастарску 
парцелу бр. 6120 КО Крушавац. 

 
2. Назив Властимира Ђузе Стојиљковића, за 

улицу која се пружа од улице Крфске, према југу, до 
Чкаљине улице, обухвата катастарску парцелу бр. 
6114 КО Крушевац. 

 
3. Назив Чкаљина, за улицу која се  пружа од 

улице  Хероја са Кошара, према истоку, до улице 
Аеродромске, обухвата катастарске парцеле бр. 
2635/65 и 2635/62 обе КО Крушевац. 
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II - Саставни део овог Решења чини скица за 
наведене улице.  

 
III - Задужује се  Одељење  за стамбено 

комуналне и имовинско правне  послове Градске 
управе града Крушевца да ажурира списак и скицу 
улица  на подручју града Крушевца. 

 
 

IV - Ово Решење објавити у ''Службеном листу 
града Крушевца''. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 015-13/20               ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
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522  
На основу члана 24. и 25.  Закона о  јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 88/19),  
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др. закон и 47/18) и чл. 22. став 1. тачка 
10. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца",  бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"КРУШЕВАЦ" КРУШЕВAЦ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ СНЕЖАНА РАДОЈКОВИЋ, 

дипломирани инжењер агрономије из Крушевца, за 
директора  Јавног комуналног предузећа "Крушевац" 
Крушевац, на период од четири године. 

 
II - Именована је дужна да ступи на рад у року од 

осам дана од дана објављивања Решења у "Службе-
ном гласнику Републике Србије". 

 
III - Ово Решење је коначно.  
 
IV - Ово Решење објавити у "Службеном гласни-

ку Републике Србије", "Службеном листу града Кру-
шевца" и на званичној интернет страници града 
Крушевца. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-96/20               ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
  
 
 
523 
На основу члана 46. став 5б. и члана 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018 ) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 15/18)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  25.12.2020. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ  Извештај о раду јавних предузећа 

чији је оснивач град Крушевац за I, II и III  квaртал 
2020. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-98/20               ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 

524  
На основу члана 30. Уговора о јавно-приватном 

партнерству без елемената концесије за финансирање, 
редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно 
одржавање локалне путне инфраструктуре на 
територији града Крушевца са јавним плаћањем и  чл. 
22. Статута града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.12.2020. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I-  УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о реализацији 

Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената 
концесије за финансирање, редовно одржавање, реха-
билитацију и ургентно одржавање локалне путне инфра-
структуре на територији града Крушевца са јавним 
плаћањем за 2020. годину, који је поднело Друштво 
посебне намене „Крушевацпут“ д.о.о Крушевац. 

 
II- Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-769/20             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

  
 
 
  
 
IV - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
525  
На основу члана 4. став 1 и члана 51.  став 1 тачка 

11. Посебног колективног уговора за запослене у 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 
број 38/19 и 55/20), члана 4. Одлуке о оснивању 
Службе месних заједница („Сл. лист града Кру-
шевца“, бр. 1/09 - пречишћен текст и 9/17) и члана 50. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 15/18) 

Градско веће града Крушевца, на седници од 
29.12.2020 године, донело је 

 
П Р А В И Л Н И К  

 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 
У СЛУЖБИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених и постављених лица у 
Служби месних заједница („Службени лист града 
Крушевца“, број 8/15, 16/19 и 13/20) члан 13 став 3 
мења се и гласи:  
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„Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 1 
тачка 11) исплаћује се до висине једне просечне 
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици 
Србији према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике, у складу са 
средствима обезбеђеним у буџету Града Крушевца". 

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 3. 
 
Правилник објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
                

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 121-21/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 

526  
На основу члана 20. став 2. Правилника о начину 

и условима коришћења, одржавања и обављања 
спортских активности на Атлетско – фудбалском 
блоку Установе за физичку кулутуру "Спортски 
центар" Крушевац ("Службени лист града Крушевца", 
бр. 7/15) и члана 50. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", број 15/18),  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној 29.12.2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Установе за физичку културу "Спортски 
центар" Крушевац број 551/1 од 18.12.2020. године о 
цени закупа термина за коришћење спортских 
објеката Установе за физичку културу "Спортски 
центар" Крушевац, и то: 

 
 

   Опис услуге 
Јед. 

мере 
Кол. 

ЦЕНА са  

ПДВ-ом 

1 
Хала 

спортова 

1 
Реализација сопственог програма рекреације  

7:00 до 14:00 
сат 1 1,500.00 

2 
Реализација сопственог програма рекреације 

од 14:00 
сат 1 2,500.00 

3 
Услуга припреме хале  за одигравање 

утакмице 
сат 1 2,800.00 

4 
Услуга припреме хале за одигр.ревијалних 

утакмица и турнира 
сат 1 4,200.00 

5 
Услуга припреме хале за одржавање 

такмичарских турнира 
сат 1 2,400.00 

6 
Услуга припреме хале за школске 

манифестације 
сат 1 500.00 

7 Услуга припреме хале за концерт сат 24 По Уговору 

8 
Услуга припреме хале за хуманитарни 

концерт 
сат 1 500.00 

9 
Услуга припреме хале за клубове чланове 

Спортског савеза града Крушевца - тренинг 
сат 1 600.00 

10 

Услуга припреме хале за клубове чланове 

Спортског савеза града Крушевца - утакмица 

 

сат 1 600.00 

2 

 

 

Спортска 

сала 

СОКО 

1 
Реализација сопственог програма 

Гимнастички вртић - чланарина 
месец 1 2,000.00 

2 
Реализација сопственог програма Развојна 

гимнастика - чланарина 
месец 1 2,000.00 

3 
Реализација сопственог програма 

Корективна гимнастика - чланарина 
месец 1 1,500.00 

4 За друго дете у породици месец 1 1,000.00 

5 
Услуга припреме за клубове чланове 

Спортског савеза града Крушевца 
сат 1 500.00 



  29.12.2020.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                        247 
 

 

   Опис услуге 
Јед. 

мере 
Кол. 

ЦЕНА са  

ПДВ-ом 

3 
Покривени 

базен 

 

1 

 

Дневна карта - (базен и теретана) 

 

дан 

 

1 
 

200.00 

2 Месечна карта (базен и теретана) термин 16 2,300.00 

3 Месечна карта (базен и теретана) - допуна термин 16 2,000.00 

4 Годишња карта (базен и теретана) термин 180 16,000.00 

5 Услуга припреме олимпијског базена сат 1 6,000.00 

6 
Услуга припреме олимпијског базена - по 

стази 
сат 1 850.00 

7 
Услуга припреме олимп. баз.за кор. из 

иностранства по стази 
сат 1 €     8,00 

8 Услуга припреме базена за непливаче сат 1 5,000.00 

9 Услуга припреме дечијег базена сат 1 4,000.00 

10 
Услуга припреме олимпијског базена за 

клубове чланове СС 
сат 1 1,500.00 

11 
Услуга припреме средњег базена за клубове 

чланове СС 
сат 1 1,000.00 

12 
Услуга припреме базена за непливаче 

клубове чланове СС 
сат 1 500.00 

13 
Услуга припреме базена за непливаче 

клубове чланове СС 
сат 1 500.00 

14 Услуга припреме базена сат 24 По Уговору 

5 Куглана 

 

1 

 

Нова куглана - Реализација сопственог 

програма рекреације 

стаза 1 300.00 

2 
Нова куглана - Реализација сопственог 

програма рекреације 
стаза 4 1,000,00 

3 
Услуга припреме за клубове чланове 

Спортског савеза града Крушевца 
стаза 4 500.00 

6 
Стони 

тенис 
1 Стони тенис рекреација сат 1 

 

200.00 

7 
Фитнес 

студио 

1 Улазница за аеробик (наруквица) термин 20 2,000.00 

2 Дневна улазница - (базен и теретана) сат 1 200.00 

3 Месечна карта (базен и теретана) термин 16 2,300.00 

4 Месечна карта (базен и теретана) - допуна термин 16 2,000.00 

5 
Услуга припреме теретане за клубове 

чланове Спортског савеза града Крушевца 
сат 1 1,000.00 

8 

Атлетско 

фудбалски 

блок 

1 
Реализација сопственог програма рекреације 

на теренима са вештачком травом-тренинг 
сат 1 2,800.00 

2 

Реализација сопственог програма рекреације 

на Теренима са вештачком травом- 1/2 

тренинг 

сат 1 1,500.00 

3 
Услуга припреме са вештачком травом - 

утакмица 
сат 1 2,800.00 

4 
Реализација сопственог програма рекреације 

на теренима са природном травом-тренинг 
сат 1 3,000.00 
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   Опис услуге 
Јед. 

мере 
Кол. 

ЦЕНА са  

ПДВ-ом 

5 
Услуга припреме са природном травом-

утакмица 
сат 1 3,000.00 

6 
Коришћење рефлектора на терену са 

вештачком травом 
сат 1 4,500.00 

7 
Коришћење рефлектора на терену са 

природном травом 
сат 1 9,000.00 

8 
Реализација сопственог програма рекреације 

-  једна атлетска стаза 
сат 1 150.00 

9 
Реализација сопственог програма рекреације 

- 8 стаза 
сат 1 1,500.00 

10 
Услуга припреме 8 стаза за клубове чланове 

СС града Крушевца 
сат 1 1,000.00 

11 
Услуга припреме 1 стаза за клубове чланове 

СС града Крушевца 
сат 1 100.00 

12 Улазница за публику ком 1 50.00 

9 

Терени за 

мале 

спортове 

1 

 

Реализација сопственог програма рекреације 

на бетонским теренима 

сат 1 250.00 

2 

Реализација сопственог програма рекреације 

- Мини пич терени 

 

сат 1 600.00 

10 

Терени за 

одбојку на 

песку 

1 Реализација сопственог програма рекреације сат 1 250.00 

2 

Услуга припреме терена за такмичења и 

турнири 

 

дан 1 5,000.00 

11 

Сала за 

борилачке 

вештине 

1 Услуга припреме сале сат 1 1,000.00 

2 

Услуга припреме сале за борилачке вештине 

за клубове чланове Спортског савеза града 

Крушевца 

 

сат 1 500.00 

 

 

     II  - Решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

III Број: 022-679/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
     

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  29.12.2020.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                        249 
 

 

527  
На основу члана 61. став 12. 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 29.12.2020. 
године, донело је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 
I - ВРШИ СЕ ПОВРАЋАЈ средстава у текућу 

буџетску резерву у Одлуци о буџету града Крушевца 
за 2020. годину код корисника: 

 
- ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 

(ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), са позиције 119 – 
Социјални доприноси на терет послодавца, конто 
412111 – Допринос за ПИО, у износу од 814.000 
динара и конто 412211- Допринос за здравствено 
осигурање, у износу од 1.929.000 динара.  

   
II – Средства из тачке I овог Решења као 

неискоришћена враћају се у текућу буџетску резерву- 
раздео 6 - ГРАДСКА УПРАВА, на позицију 150 - 
Средства резерве, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва).  

 
III - О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије.  
 
IV – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-302/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
528  
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  29.12.2020. 
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 (ПРО-
ГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМО-
УПРАВЕ), програмска активност 0009 (ПА: Текућа 
буџетска резерва), функционална класифи-кација 160, 
економска класификација 499000, позиција 150 - 
Средства резерве, одобрава се укупно 2.743.000 
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), економ-
ска класификација 412000, позиција 119 – Социјални 
доприноси на терет послодавца, повећава се за 
2.743.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 2.743.000 динара су 
недовољно планирана средства за плате. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-301/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
                   
 
529  
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 29.12.2020. 
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, 
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позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
45.234 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 1801 (ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА), пројекат 0051 (П: Ковид болница), 
економска класификација 515000, позиција 405.1 – 
Нематеријална имовина, повећава се за 399.996 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 399.996 динара су 
недовољно планирана средства за извођење радова на 
прикључку воде и канализације при извођењу радова 
на изградњи болнице и пријавнице са пратећом 
инфраструктуром у војном комплексу "Расина" у 
Крушевцу, у складу са уговором о извођењу радова IV 
Број: 404-2453/2020 од 18.12.2020. године, закључе-
ним између Градске управе града Крушевца и ЈКП за 
водовод и канализацију "Водовод-Крушевац", на 
износ од 14.399.996,03 динара са ПДВ-ом. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
 4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-303/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
  
 
530 
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 29.12.2020. 
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 класифи-
кација 160, економска класификација 499000, 
позиција 150 - Средства резерве, одобрава се укупно 
86.021 динар 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 424000, позиција 154 – 
Специјализоване услуге, повећава се за 86.021 динар. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 86.021 динар су недовољно 
планирана средства за реализацију годишњег 
оперативног плана одбране од поплава (Алекс-градња 
19 ДОО-окончана ситуација бр. 169-12 од 21.12.2020. 
године, износ 2.921.516,50 динара без ПДВ-а). 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-304/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
531  
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 29.12.2020. 
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 
319.695 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 1 – СКУПШТИНА ГРАДА, шифра 
програма 2101 (ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Скупштине), 
економска класификација 421000, позиција 4 - Стални 
трошкови, повећава се за 319.695 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. решења у износу од 319.695 динара су 
недовољно планирана средства за уплату десете рате 
за оперативне трошкове рада Агенције за регионални 
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развој Расинског округа, у складу са Уговором о 
годишњој чланарини број 404-128/II од 26.02.2020. 
године и Анексом уговора о годишњој чланарини II 
Број 404-138/2020 од 26.02.2020. године, закљученим 
између Града Крушевца и Агенције за регионални 
развој Расинског округа, на износ од 3.196.950 
динара. 

 
3. О извршењу решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-305/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
                                           
                                                                                                        
 
 
 
IV - АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 
  
 
  532 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), 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 22.12.2020. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА Е“  
У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Индустријска зона Е“  на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План обухвата простор у оквиру северне 

индустријске зоне у југозападном делу ПГР-а Север и 
налази се на око 2км северно од центра града. Граница 
Плана са југозападне и западне стране обухвата део 
Улице Јасички пут и к.п.бр. 1142/2, чијом северном 
границом иде према североистоку до к.п.бр. 2083/8, 
па њеном западном границом скреће према северу до 
тромеђе к.п.бр. 2083/8, 1168/1 и 946/1, одакле скреће 

према североистоку до к.п.бр. 2138, коју пресеца, па 
њеном североисточном границом скреће према 
југоистоку до границе КО Лазарица и КО Бивоље, 
затим према југу прати ту границу, обухватајући 
к.п.бр. 3423/1, до тромеђе к.п.бр. 1172, 1173 и 1180 
чијом западном границом скреће према југозападу до 
к.п.бр. 1197/3 (приступни пут за Градску топлану) 
обухватајући к.п.бр. 1189/1 и 1189/4 и делимично 
1180 и приступни пут, чијом осовином у правцу 
југозапада долази до улице Јасички пут.        

Планом су обухваћене катастарске парцеле у 
оквиру описане границе све у КО Лазарица. Укупна 
површина обухвата Плана је 14,53ха.  

 
Члан 3. 

 
На основу Плана генералне регулације „Север“ у 

Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 7/17) 
опредељене су зоне и целине са смерницама за 
спровођење, где је ПДР комплекса мале привреде 
зоне Е (из 2004. године) остављен у примени. План 
обухвата део урбанистичке целине 6.3., односно 
потцелину 6.3.5. Планирана претежна намена је 
привредна делатност - производно пословни објекти, 
складишта, саобраћајне површине, а допунске намене 
су комерцијалне делатности и спорт и рекреација са 
пратећом комуналном инфраструктуром, „што је 
основ за развој привредних делатности, уређење 
неизграђених и формирање нових привредних зона, 
односно за њихово ефикасније привођење намени.“   

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и кри-
теријума за одређивање могућих утицаја на животну 
средину за   ПДР  „Индустријска зона Е “ у Крушевцу 
као и на основу Мишљења бр. 501-150/2020-09 од 
17.12.2020.године, Служба за заштиту животне сре-
дине, 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 Е “ 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 Е “ у 
Крушевцу  и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

              
 

IV Број: 350-975/20                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 
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533                                                               
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 22.12.2020 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ 

АЕРОДРОМ ФАЗА 1“ У КРУШЕВЦУ ЗА 
УРБАНИСТИЧКИ БЛОК Б И ДЕО ПОДБЛОКА 

А3 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације 
„Стари аеродром фаза 1“ у Крушевцу за урбанистички 
блок Б и део подблока А3 на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Изменом и допуном плана обухваћена је целина 

означена као урбанистички блок Б и део подблока А3, 
у оквиру ПДР-а „Стари аеродром фаза 1“, Службени 
лист града Крушевца, бр.3/11 (у даљем тексту 
основни план). Граница Измена плана обухвата 
простор између улице Аеродромске са истока и 
Бруског пута са запада, односно границе основног 
плана, са севера граница се поклапа са границом 
урбанистичког блока Б и обухвата к.п.бр. 2635/77 као 
део урбанистичког подблока А3, а са јужне стране 
поклапа се са границом основног плана.   

Изменом и допуном плана, парцеле у оквиру 
описаних урбанистичких блокова, све су КО 
Крушевац.        

Измена и допуна плана обухвата површину од 
око 14,8 хектара.    

 
Члан 3. 

 
ПДР "Стари аеродром фаза 1" је у обухвату ПГР-

а „ЈУГ“ у оквиру урбанистичке целине 4.4., а Измене 
и допуне плана се односе на део потцелине 4.4.2. 
Планиране претежне намене у овој урбанистичкој 
потцелини су вишепородично становање свих типова, 
са допунским комерцијалним и другим компати-
билним наменама, а пратећа намена је јавне функције 
(дечија заштита) и парковске површине. Oсновни 
план је ПГР-ом ЈУГ прихваћен као важећи план са 
ближом разрадом, односно у списку је планова који 
остају на снази, али је такође дата могућност „...ако се 
укаже потреба за изменом планова остављених у 
примени, у случају да се укаже потреба за изменом 
планираних јавних и осталих намена, а посебно за 

саобраћајнице за које се укаже потреба промене 
регулације...“.  

 
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  „Стари аеродром фаза 1“ у 
Крушевцу за урбанистички блок Б и део подблока А3 
као и на основу Мишљења бр. 501-152/2020-09 од 
17.12.2020. године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја  Плана детаљне регулације  „Стари аеродром 
фаза 1“ у Крушевцу за урбанистички блок Б и део 
подблока А3 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 „Стари аеродром фаза 1“ у 
Крушевцу за урбанистички блок Б и део подблока А3 
и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

          
IV Број: 350-976/20                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 
534  
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 22.12.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ АЕРОДРОМ ФАЗА 2“  

У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације  „Стари аеродром 
фаза 2“  у Крушевцу на животну средину. 
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Члан 2. 
 
План обухвата простор у оквиру граница ПДР-а 

„Стари аеродром фаза 2“ у Крушевцу (Службени лист 
града Крушевца, бр. 6/20). Граница  плана са истока је 
улица Аеродромска, са југа Ул. Жртава фашизма, 
западна граница је улица Бруски пут, а са северне 
стране је зона старог аеродрома фаза 1 и планирана 
приступна саобраћајница.      

План обухвата површину од око 22,60ха. 
 

Члан 3. 
 
ПГР-ом „ЈУГ“ у Крушевцу одређене су зоне за 

даљу разраду, односно планирана је израда планова 
детаљне регулације, од којих је један и предметни 
план. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана планом су уједно и смернице за израду 
планова детаљне регулације. Обухваћен је део 
стамбено мешовите зоне, обухвата део урбанистичке 
целине 4.4, односно урбанистичку потцелину 4.4.3. 
Планиране претежне намене: привредне делатности 
типа ПД-02 и комерцијалне делатности типа КД-02.  

Активирање постојећих неизграђених зона и 
уређење грађевинског земљишта и ефикасније при-
вођење намени, уз увођење недостајућих компа-
тибилних намена, функционално примерених овој 
атрактивној локацији.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и кри-
теријума за одређивање могућих утицаја на животну 
средину за ПДР  „Стари аеродром фаза 2“ у Крушевцу 
као и на основу Мишљења бр. 501-149/2020-09 од  
17.12.2020.године, Служба за заштиту животне сре-
дине, 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 „Стари аеродром фаза 2“ у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 2“ у 
Крушевцу  и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
 

IV Број: 350-977/20                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 

535 
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 22.12.2020 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ 

АЕРОДРОМ ФАЗА 3“ У КРУШЕВЦУ ЗА 
ЦЕЛИНУ А2 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измена и допуна Плана детаљне регулације „Стари 
аеродром фаза 3“  у Крушевцу за целину А2 на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измена и допуна Плана обухвата део ПДР-а 

„Стари аеродром фаза 3“ ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 14/16) целину означену А3. Граница 
Измена плана обухвата крајњи јужни део простора 
старог аеродома, од јужне границе основног плана 
део Ул. Жртава фашизма, односно к.п.бр. 2638/4, 
2638/5 и 2638/2, све КО Крушевац.     

   
Члан 3. 

 
Плански основ Измена и допуна плана је ПГР 

„ЈУГ“ у Крушевцу, којим су одређене зоне за даљу 
разраду. Део стамбено мешовите зоне, обухвата део 
урбанистичке целине 4.4, односно урбанистичку 
потцелину 4.4.4. Планиране претежне намене: 
привредне делатности типа ПД-02 и комерцијалне 
делатности типа КД-02. Правила уређења и правила 
грађења дефинисана планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације. 

 
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  „Стари аеродром фаза 3“ у 
Крушевцу за целину А2 као и на основу Мишљења бр. 
501-154/2020-09 од  17.12.2020.године, Служба за 
заштиту животне средине, Одељење  за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, Градске управе 
града Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја  Плана детаљне регулације  „Стари аеродром 
фаза 3“ у Крушевцу  за целину А2 на животну 



254                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 18                                     29.12.2020.  

 

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 „Стари аеродром фаза 3“ у 
Крушевцу  за целину А2 и објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

        
IV Број: 350-978/20                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
 
536    
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 22.12.2020 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 2“ У КРУШЕВЦУ  КО 

КРУШЕВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу  на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације „Центар 2“ ради се за 

подручје ограничено са северне стране Ул. Југ 
Богдановом, са југо-источне стране Ул.Балканском, 
са југо-западне стране централним градским тргом- 
Трг Косовских јунака и  ул. Газиместанском. 

Површина обухвата плана износи приближно 
17,35 ха. 

 
Члан 3. 

 
Плански основ предметног 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. Планом је обухваћена 
урбанистичка целина 1.6 и урбанистичка подцелина 
1.1.2.  у оквиру просторне зоне центар. Ову зону кара-
ктерише разноврсност намена: становање високих и 
средњих густина, концентрација јавних функција, 
културно-историјских објеката и амбијенталних 

целина, као и комерцијалних делатности, које заједно 
генеришу функцију централитета. 

 
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 Плана 
детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу на 
животну средину за као и на основу Мишљења бр. 
501-153/2020-09 од 17.12.2020. године, Служба за 
заштиту животне средине, Одељење  за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, Градске управе 
града Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
Плана детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу  на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Центар 2“ у Крушевцу у  
и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-979/20                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
 
537 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), 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 22.12.2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 5“ 
У КРУШЕВЦУ У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ 

 ЗОНЕ Ц НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 
5“ у Крушевцу у делу урбанистичке зоне Ц на живо-
тну средину. 

 
Члан 2. 

 
Изменама и допунама плана обухваћена је 

катастарска парцела бр. 1537 и део Ул. Веселина 
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Николића, односно део к.п.бр.1522, обе КО Кру-
шевац, који у оквиру ПДР-а „Центар 5“ представља 
део урбанистичке зоне Ц. 

Измена и допуна плана обухвата површину од 
око 0,74ха.    

 
Члан 3. 

 
План вишег реда је ПГР „ЦЕНТАР“ (Службени 

лист града Крушевца, бр. 14/2016), којим су 
опредељене зоне за даљу разраду плановима детаљне 
регулације где је и ПДР Центар 5 објављен у 
Службеном листу града Крушевца, бр. 4/19, а обу-
хвата део целине 1.3. односно урбанистичку 
подцелину 1.3.1. Планирана претежна намена: јавне 
функције са објектима школства и здравства, 
допунска намена вишепородично и породично 
становање и комерцијалне делатности. Планом 
генералне регулације одређене су зоне за које је 
обавезна израда планова детаљне регулације, са 
дефинисаним општим смерницама за израду плана.  

 
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 „Центар 5“ у 
Крушевцу у делу урбанистичке зоне Ц на животну 
средину за   као и на основу Мишљења бр. 501-
151/2020-09 од  17.12.2020.године, Служба за заштиту 
животне средине, Одељење  за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације 
„Центар 5“ у Крушевцу у делу урбанистичке зоне Ц 
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 „Центар 
5“ у Крушевцу у делу урбанистичке зоне Ц  и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-980/20                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18,31/19,37/19-други закон и 9/20), 

Градска управа града Крушевца, дана 23.12.2020. 
године, донeла је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТЕХНОГРАДЊА – 

ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА“  
У ГЛОБОДЕРУ ГРАД КРУШЕВАЦ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
 Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Техноградња – грађе-
винска оператива“ у Глободеру град Крушевац на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације ради се за простор чија 

граница обухвата полази са југа западном границом 
к.п. бр. 898 КО Глободер (некатегорисани пут) и 
наставља ка северу до к.п. бр. 915/5 КО Глободер, иде 
ка западу јужном границом к.п.бр. 915/5, 914/1, 913 
све КО Глободер, наставља западном границом 
к.п.бр. 4634/1 КО Глободер, сече је и наставља јужном 
границом к.п. бр. 938, 939/2, 939/1 све КО Глободер, 
западном границом к.п.бр. 939/1 и 898 обе КО 
Глободер, наставља западном границом к.п.бр. 9353 
КО Кукљин, затим је сече и иде до к.п. бр. 9312 КО 
Кукљин, наставља њеном западном и северном 
границом и даље западном границом к.п.бр. 9296, 
9297, 9298, северном границом к.п.бр. 9298, западном 
границом к.п. бр. 9223, северном границом к.п.бр. 
9223, 9222, 9221, источном границом к.п. бр. 9221 све 
КО Кукљин, затим наставља северозападном 
границом к.п. бр. 9228/2 9228/1, 9234, 9192/1, 
северном границом к.п. бр. 9192/1, 9292/2, заокружује 
к.п.бр. 9188/1, наставља северном границом к.п.бр. 
9188/2 и даље источном границом к.п. бр. 9188/2, 
9188/1, 9189, 9190, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 
9244, 9247, 9248, 9251, 9272 све КО Кукљин, затим 
наставља југоисточном границом к.п. бр. 896/3 и 
источном и јужном границом к.п.бр. 898 обе КО 
Глободер (некатегорисани пут) до места од ког је и 
кренула. 

Парцеле у обухвату Плана детаљне регулације су 
следеће: к.п. бр. 896/3, 897, 898, 913, 914/1, 914/2, 
914/3, 915/1, 915/2, 915/3, 915/4, 915/5, 916/1, 916/2, 
917, 918, 919/1, 919/2, 919/3, 920, 921, 922, 923, 924, 
925, 926, 927, 928/1, 928/2, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 
935, 936, 937, 938, 939/1, 939/2 и 4634/1 све КО 
Глободер и к.п. бр. 9188/1, 9188/2, 9189, 9190, 9191, 
9192/1, 9192/2, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 
9227, 9228/1, 9228/2, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 
9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9247, 
9248, 9249, 9250, 9251, 9272, 9274/1, 9274/2, 9277/1, 
9277/2, 9277/3, 9278, 9279, 9280, 9281, 9282, 9283, 
9284, 9285/1, 9285/2, 9286, 9287, 9288, 9289/1, 9289/2, 
9289/3, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294/1, 9294/2, 9294/3, 
9295, 9296, 9297, 9298, 9312, 9353 све КО Кукљин. 
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Површина обухвата плана је око 23ха 45а 15м2. 
Границом плана детаљне регулације обухваћен је 

део КО Кукљин и део КО Глободер, административна 
општине Крушевац.  

 
Члан 3. 

 
Подручје плана је у обухвату Просторног плана 

града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
4/11).  

Подручје је делом у оквиру грађевинског 
подручја са наменом привредно радна зона и делом је 
изван граница грађевинског подручја са наменом 
пољопривредног земљишта. Подручје плана ће се 
третирати у складу са правилима уређења и 
правилима грађења за ове намене земљишта. 

 
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 „Техноградња – грађевинска 
оператива“ у Глободеру  град  Крушевац  као и на 
основу Мишљења бр. 501-156/2020-09 Служба за 
заштиту животне средине, Одељење  за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, Градске управе 
града Крушевца, оцењено је да  постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се  приступа изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације „Техноградња – 
грађевинска оператива“ у Глободеру  град  Крушевац 
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 „Техноградња – грађевин-
ска оператива“ у Глободеру град Крушевац и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-981/20                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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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, 41/18, 87/18 и 23/19) и чл. 17. Одлуке о јавним 
паркиралиштима („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 13/19), дана 07.12.2020. 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 регу-

лисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако што се у члану 12.  став 1. после тачке 5.1 додаје 
нова тачка 5.1.1.1 која гласи: 

"5.1.1.1 Улица кнеза Милоша, испред вишепо-
родичног стамбеног објекта број 1, једно паркинг 
место, гледано од Улице Гаврила Принципа, 
последње са десне стране, за управно паркирање у 
ниши ван коловоза (наменски се користи за возило 
регистарске ознаке KS130-ML у својини лица са 
инвалидитетом);"  

 
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" 

Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. Закона о безбе-
дности 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 Дејан Радисављевић 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 Број: 344-948/20                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 
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