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I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
206 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и чл. 3, 5, 7, 10 
и 12. Одлуке о установљењу Награде и признања 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09 
– Пречишћен текст), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.06.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 
I - ДОДЕЉУЈУ СЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

ГРАДА КРУШЕВЦА, заслужним појединцима и 
организацијама и то: 

 
 
ВИДОВДАНСКА НАГРАДА 
 
АНИ БРНАБИЋ, ПРЕДСЕДНИЦИ ВЛАДЕ РЕ-

ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, за доследно, часно и одговорно 
обављање државних послова и изузетан допринос 
привредном развоју Републике Србије и Града 
Крушевца. 

 
 
ПЛАКЕТЕ  ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 
1. КЛУБУ ПРИВРЕДНИКА КРУШЕВАЦ – за 

изузетан допринос привредном развоју града 
Крушевца и бројне донације  у реализацији хумани-
тарних акција и културних манифестација у Граду. 

 
2. ЗОРАНУ ДРОБЊАКУ, в. д. директору                       

ЈП "Путеви Србије", за изузетан допринос  у развоју 
грађевинске инфраструктуре у граду Крушевцу кроз 
реализацију бројних пројеката  планирања, изградње, 
реконструкције и одржавања путева.  

 
3. ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КРУШЕВАЦ, 

за дугогодишњи успешан рад и унапређење  соција-
лне заштите.  

 
4. ОЛИВЕРУ ОЛИЈУ ТОМИЋУ, успешном 

каратисти и тренеру Карате клуба "Крушевац" 
Крушевац, постхумно, за изузетне спортске резултате 
и допринос развоју спорта у  Крушевцу. 

 
5. МИЋИ МИЋИЋУ, дугогодишњем градона-

челнику Града Бијељине, постхумно, за изузетну 
дугогодишњу сарадњу и неговање братских односа 
Града Бијељине и Града Крушевца.  

ПОХВАЛЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
1. МАРИЈИ УРОШЕВИЋ, професору, шахов-

ском мајстору ФИДЕ, за постигнуте резултате у шаху 
и допринос образовању младих у области преду-
зетништва.   

 
2. НИКОЛИ СИМИЋУ, каратисти, за изузетне 

спортске резултате. 
 
3. СЛАВИЦИ СИМИЋ, главној медицинској 

сестри Одељења за инфективне болести Опште 
болнице Крушевац, за исказану пожртвованост на 
делу у збрињавању пацијената током епидемије 
COVID 19. 

 
4. СЛОБОДАНУ КЕРКЕЗУ, професору, за резул-

тате остварене у области образовања и плодан научни 
и публицистички рад. 

 
5. ДЕЈАНУ ВЕСИЋУ, главном инжењеру над-

зора ЈП "Путеви Србије", за изузетно залагање и 
одличне резултате рада  на развоју државних путева 
на територији града Крушевца и Расинског округа. 

 
6. АНАСТАСИЈИ НИКОЛИЋ, члану Пливачког 

клуба "Расина" у Крушевцу,  за изузетне спортске 
резултате у пливању. 

 
7. ЈЕЛЕНИ ЂОКОВИЋ, ауторки и водитељки 

Јутарњег програма "Јутро" на телевизији Јефимија, за 
успешан новинарски рад. 

 
8. АНИКИ МИЛОШЕВИЋ, ученици VII разреда 

„ОШ Јован Поповић“ у Крушевцу, за вишегодишње 
успешно учествовање на ликовним колонијама и 
изложбама. 

 
9. АЛЕКСАНДРУ СТАМЕНКОВИЋУ, студенту 

четврте године Факултета заштите на раду – 
инжењерство заштите животне средине,  за изузетан 
успех током студија  и резултате постигнуте  на  
бројним пројектима и такмичењима из области 
заштите животне средине. 

 
10.  МИЛОШУ МИХАЈЛОВИЋУ, медицинском 

техничару Геронтолошког центра Крушевац, за иска-
зану хуманост на делу у збрињавању корисника Герон-
толошког центра током епидемије вируса Covid 19. 

 
11. МЛЕКАРИ "ЕКО–МЛЕК" ДОО КАОНИК, за 

дугогодишње  успешно пословање.  
 
12. СЛОБОДАНУ АЋИМОВИЋУ, пољопривре-

днику из Мешева, за остварене резултате у 
пољопривредној производњи.  

 
13. ПРОТОЈЕРЕЈУ СТАВРОФОРУ ЉУБИШИ 

МИЛОШЕВИЋУ, за неговање и очување српске ду-
ховности.    
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14. Др ЗОРИЦИ ДУКОВИЋ, професору књижев-
ности, за дугогодишњи рад и допринос развоју 
културе  Града и образовању и васпитању младих у 
Крушевцу. 

 
15. ДРАГАНУ ЖИВКОВИЋУ, дугогодишњем 

добровољном даваоцу крви, за исказану хуманост на 
делу давањем крви преко сто пута.  

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 17-15/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
207 
На основу чл. 2, 3 и 7.Одлуке о установљењу 

признања "Захвалница града Крушевца" поводом 
обележавања 650 година од оснивања града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 6/21) и члана 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.06.2021. године,  донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ДОДЕЉИВАЊУ ПРИЗНАЊА 

"ЗАХВАЛНИЦА ГРАДА КРУШЕВЦА" 
ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 

650 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I - ДОДЕЉУЈЕ СЕ ПРИЗНАЊЕ "ЗАХВАЛНИЦА  

ГРАДА КРУШЕВЦА", као јавно признање, поводом  
обележавања 650 година од оснивања града Крушевца 
заслужним појединцима, предузећима, установама, 
месним заједницама, друштвеним организацијама и 
удружењима грађана, који су својим делом и радом 
обележили историју развоја града Крушевца и то: 

 
1. Слободану Јовановићу, председнику Скуп-

штине општине Крушевац (1969-1973) постхумно, 
2. Радомиру Мићићу–Мичету, председнику Скуп-

штине општине Крушевац (1974-1980) постхумно, 
3. Војиславу Савићу, председнику Скупштине оп-

штине Крушевац (1982-1986) и директору фабрике 
„Милоје Закић“, постхумно, 

4. Станоју Анђелковићу Саши, дугогодишњем 
генералном директору фабрике „ФАМ“, постхумно. 

5. Милутину Тасићу, генералном директору ХИ 
„Жупа“, постхумно, 

6. Будимиру Илићу Буди, дугогодишњем ди-
ректору Учитељске школе и Педагошке академије, 
постхумно, 

7. Драгану Јовановићу, председнику Скупштине 
општине Крушевац (1993-1998), постхумно, 

8. Милоју Михајловићу, председнику Скупштине 
општине Крушевац (1998-2000), 

9. Драгану Аздејковићу, председнику општине 
Крушевац и градоначелнику Крушевца (2004-2009), 

10. Драгију Несторовићу, градоначелнику Кру-
шевца (2014-2017) постхумно, 

11. Јасмини Палуровић, градоначелници Кру-
шевца, 

12. Миомиру Харију Ристовићу, новинару, пот-
председнику Скупштине општине Крушевац, пост-
хумно, 

13. Милићу од Мачве, сликару, постхумно, 
14. Патријарху Иринеју, постхумно, 
15. Патријарху Павлу, постхумно, 
16. Добрици Ћосићу, књижевнику, председнику 

Савезне Републике Југославије, постхумно, 
17. Милутину Левићу, дугогодишњем генерал-

ном директору Трајал Корпорације, 
18. Адаму Стошићу, професору, постхумно, 
19. Драгутину Вулићу, директору фабрике „Рубин“ 

Крушевац, председнику ФК „Напредак“, постхумно,  
20. Милораду Ђорговићу–Ђорги, глумцу, постхумно, 
21. Момиру Брадићу, глумцу, оснивачу и дугого-

дишњем директору Крушевачког позоришта, пост-
хумно, 

22. Милији Вуковићу, глумцу, постхумно, 
23. Љиљани Токовић, глумици, постхумно, 
24. Борисаву Бори Михаиловићу, глумцу, пост-

хумно, 
25. Властимиру Ђузи Стојиљковићу - глумцу, пост-

хумно. 
26. Миодрагу Петровићу Чкаљи, глумцу, пост-

хумно, 
27. Радмили Савићевић, глумици, постхумно, 
28. Ташку Начићу, глумцу, постхумно, 
29. Михајлу Бати Паскаљевићу, глумцу, пост-

хумно, 
30. Војину Ћетковићу, глумцу, 
31. Радмили Живковић, глумици, 
32. Градском одбору резервних војних старешина 

Крушевац, 
33. Миши Рајковићу, спортско-друштвеном раднику, 
34. Предрагу Вертовшеку, истакнутом архитекти, 

постхумно, 
35. Уваркини Евгения Юрьевна, градоначелници 

града Липецка, 
36. Бојану А. Јевтићу, добровољном даваоцу крви, 
37. Слободану Лазићу, друштвено–политичком 

раднику, резервном – војном старешини, 
38. Милану Симићу, туристичко-угоститељском 

раднику, 
39. Миленку Михајловићу, дугогодишњем пред-

седнику Савеза самосталних синдиката Србије за град 
Крушевац и општине Ћићевац, Брус и Варварин, 

40. Радоици Милосављевићу, истакнутом привред-
нику и хуманисти, 

41. Планинарско-спортском клубу Јастребац, 
42. Милосаву Петровићу, борцу Другог светског 

рата, 
43. Мирославу Мићи Живановићу, песнику, 
44. Милоју Богићевићу, председнику Удружења 

пензионера града Крушевца, 
45. Телевизији Крушевац, 
46. Књижевном клубу "Багдала" Крушевац, 
47. Ивици Лазићу, заставнику I класе, хероју, 
48. Заводу за јавно здравље Крушевац, 
49. Дому здравља Крушевац, 
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50. Општој болници Крушевац, 
51. Црвеном крсту Крушевац, 
52. Јанку Милетићу, привреднику, власнику ком-

паније „Техноградња“ доо Крушевац, 
53. проф. др Павлу Бубањи, председнику „Асо-

цијације за културу мира и толеранције“,  
54. Јовици Драганићу, генералу потпуковнику, 
55. Душану Дуци Пешићу, истакнутом фудбалеру 

и спортском раднику, 
56. Зорану Симовићу Чочету, прослављеном фуд-

балеру, 
57. Вери Николић, прослављеној атлетичарки, 

спортском раднику, 
58. КУД-у „Вук Караџић“ из Треботина, оснивачу 

Фестивала драмског аматерског стваралаштва Расин-
ског округа, „ФЕДРАРО“, 

59. Оливери Коларић, проф. биологије и предсе-
дници Удружења биолога Крушевца, 

60. Удружењу биолога Крушевац, 
61. Друштву учитеља Крушевац, 
62. Куглашком клубу „Цар Лазар“ Крушевац, 
63. Joвици Мијајловићу, вођи тима за неутрали-

зацију неексплодираних убојних средстава, 
64. Удружењу пензионера „Цар Лазар“ Крушевац 
65. Ковид болници Крушевац, 
66. Бобану Костићу, државном секретару у Мини-

старству пољопривреде, шумарства и водопривреде,  
67. Невени Симић, светском шампиону у каратеу,  
68. Јовану Марковићу, ученику Гимназије Крушевац 
69. Милошу Ненезићу, истакнутом привреднику, 

директору Трајал корпорације, 
70. Милораду Мићи Јовановићу, истакнутом фуд-

балеру,  
71. „Вино Жупи“ Александровац, 
72. Трговини Матејић, 
73. Живораду Јовановићу, председнику Скуп-

штине општине Крушевац (1992-1993), 
74. Миодрагу Ђидићу, адвокату,  
75. Милошу Радуловићу–Меди, друштвено-поли-

тичком раднику,  
76. Небојши Раичевићу-Рајку, кошаркашу, 
77. Љиљани Кнежевић Максић, рукометашици, 
78. Владимиру Влади Лапчевићу, спортском раднику,  
79. Трајал корпорацији а.д Крушевац, 
80. Henkel Srbija doo Kruševac, 
81. Рубину а.д Крушевац, 
82. DS Smith Крушевац, 
83. Крушевац путу а.д Крушевац, 
84. БГ продукту д.о.о Крушевац, 
85. Мој киоск- штампа систем  д.о.о, 
86. “Телекомуникације“, 
87. “Техноградњи“ доо Крушевац, 
88. Удружењу Крушевљана у Београду, 
89. Клубу привредника Крушевац, 
90. “Милошевић“ доо Крушевац, 
91. “Југопревоз“ а.д Крушевац, 
92. “Расина енергогас“ доо Крушевац, 
93. Штампарији „Сиграф“ Крушевац, 
94. „Ламела промет“ д.о.о Крушевац, 
95. „ВМН Крстић“ д.о.о Крушевац, 
96. ЈКП „Крушевац“ Крушевац, 
97. ЈКП„Водовод Крушевац“ Крушевац, 
98. ЈП „Пословни центар“ Крушевац, 

99. Владимиру Марковићу, дугогодишњем ди-
ректору ХИ „Мерима“ Крушевац, 

100. Радославу Димитријевићу Раки, дугогодиш-
њем директору предузећа „Рубин“ Крушевац, 

101. Братиславу Гашићу, градоначелнику града 
Крушевца (2012-2014), 

102. ВИВА – 92 д.о.о. Крушевац. 
 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 17-16/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
208 
На основу члана 38. став 2 и 39. 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 члана 22. став 1. 
тачка 10. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.06.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
O СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД  
КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак избора директора јавних 

и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град 
Крушевац и то: 

 
- ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац 
- ЈКП "Градска топлана" Крушевац 
- ЈП "Пословни центар" Крушевац 
 

Члан 2. 
 

Јавни конкурс спровешће Комисија за спро-
вођење конкурса за избор директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Крушевац, именована Решењем 
Скупштине града I Број: 023-70/20 од 25.09.2020. 
године ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/20). 

 
Члан 3. 

 
Оглас о јавном конкурсу за избор директора 

објавиће се у "Службеном гласнику Републике 
Србије", "Службеном листу града Крушевца" и у 
дневном листу Информеру, новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, 
у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу ће се објавити и на 
интернет страници града Крушевца. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана 
од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 
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Члан 4. 
 
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном 

предузећу, пословима, условима за именовање 
директора јавног предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се 
оцењују у изборном поступку и начину њихове 
провере, рок у коме се подносе пријаве, податке о 
лицу задуженом за давање обавештења о јавном 
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и податке 
о доказима који се прилажу уз пријаву. 

 
Члан 5. 

 
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора 

је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-49/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

*   *   * 
 

208/1 
На основу члана 32. став 9. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС " бр. 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16-др.закон и 47/2018)  члана 36. став 4.  и 
члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС" број 15/16 и 88/19), чл. 2. и 3. Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора 
јавних предузећа чији је оснивач Град Крушевац број 
I бр. 023-49/21 од 25.06.2021. године ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/21) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 15/18) 

Скупштина града Крушевца  објављује 
 

О Г Л А С 
 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР  
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" 

КРУШЕВАЦ 
 
 ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
 
Jавно комунално предузеће за водовод и 

канaлизацију "Водовод Крушевац" Крушевац, Душа-
нова 46, 37000 Крушевац 

 
Матични број: 07145837 
ПИБ: 100474808 
Претежна делатност: 3600-сакупљање, пречи-

шћавање и дистрибуција воде. 
 
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 
Директор  ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац  
Послови из члана 26. Закона о јавним преду-

зећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 88/19) 
 
 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 
 
За директора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 
 
1. да је пунолетно  и пословно способно лице; 
2. да има стечено високо образовање на основ-

ним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специ-
јалистичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама;  

3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2. 

4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа. 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова; 
7. да није члан органа политичке странке, одно-

сно да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу 
са Законом којим се уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
МЕСТО РАДА 
Крушевац, Душанова 46 
 
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И 

ВЕШТИНЕ оцењују се у изборном поступку увидом 
у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни 
конкурс, писаном и усменом провером, односно на 
други одговарајући начин сходно потребама рада 
јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавног предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа ("Сл. гласник РС" бр. 65/16 ) које се 
проверавају у изборном поступку.  

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 

(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања Јавног конкурса у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  

 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ: име и 

презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, број телефона, e-mail адресу,  податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства с кратким описом послова на којима  је 
кандидат радио до подошења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања.  

Уз Пријаву кандидат  подноси  Програм рада и 
развоја предузећа као саставни део конкурсне 
документације. 
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АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
 
Пријава са доказима о испуњавању услова 

подноси се у запечаћеној коверти  на којој је написано 
" НЕ ОТВАРАТИ" Комисији за спровођење конкурса 
за избор директора,  преко Одељења за послове органа 
Града, Градска управа Крушевац, улица Гази-
местанска 1, 37000 Крушевац, са назнаком "за Јавни 
конкурс за именовање директора ЈКП" Водовод 
Крушевац" Крушевац. 

 
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 
 
- извод из матичне књиге рођених издат на 

обрасцу сходно Закону о матичним књигама ("Сл. 
гласник РС" бр. 20/09, 145/14  и 47/18), 

- уверење о држављанству, 
- уверење о пословној способности издато од 

надлежног Центра за социјални рад, 
- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство у 

струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство); 

- одговарајући документи којима доказује да је 
стручњак у једној или више области из претежне 
делатности за чије је обављање основано предузеће; 

- оверена изјава да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке, 
оверено у складу са законом; 

- уверење надлежног органа да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

- уверење надлежног органа да му није 
изречена мера безбедности у складу са законом којим 
се уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужно-

сти; 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-

копији  која је оверена у складу са законом.  
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спро-
вођење конкурса за избор директора јавног предузећа 
чији је оснивач Град  Крушевац одбациће закључком 
против кога није допуштена посебна жалба. 

 
Лице задужено за давање обавештења о јавном 

конкурсу је Душица Филиповић Станишић,                 
контакт телефон: 037/414-745 или 064/8355181,             
е-mail:dusica.stanisic @krusevac.rs. 

 
*   *   * 

 
 
208/2 
На основу члана 32. став 9. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16 - др. закон и 47/18)  члана 36. став 4.  и 
члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС" број 15/16 и 88/19) чл. 2. и 3. Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора 

јавних предузећа чији је оснивач Град Крушевац број 
I бр. 023-49/21 од 25.06.2021.године ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/21) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 15/18) 

Скупштина града Крушевца  објављује 
 

О Г Л А С 
 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР  
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

"ГРАДСКА ТОПЛАНА" КРУШЕВАЦ 
 
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
 
Jавно комунално предузеће за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије "Градска топлана" 
Крушевац, Ул. Мике Стојановића  бр. 13, Лазарица, 
37000 Крушевац 

Матични број: 07279094 
ПИБ: 100319447 
Претежна делатност:  3530-снабдевање паром и 

климатизација. 
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 
Директор  ЈКП "Градска топлана"  Крушевац  
Послови из члана 26. Закона о јавним преду-

зећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 88/19) 
 
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 
 
За директора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 
 
1. да је пунолетно  и пословно способно лице; 
2. да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;  

3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2. 

4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа. 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова; 
7. да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу 
са Законом којим се уређују кривична дела и то:  

 - обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 - обавезно лечење наркомана; 
 - обавезно лечење алкохоличара; 
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 - забрана вршења позива, делатности и 
дужности; 

 
МЕСТО РАДА 
 
Крушевац, Ул. Мике Стојановића  бр. 13, Лаза-

рица, 37000 Крушевац. 
 
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И 

ВЕШТИНЕ оцењују се у изборном поступку увидом 
у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни 
конкурс, писаном и усменом провером, односно на 
други одговарајући начин сходно потребама рада 
јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавног предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа ("Сл. гласник РС" бр. 65/16) које се прове-
равају у изборном поступку.  

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 
 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 

(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања Јавног конкурса у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  

 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ: 
 
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

адресу становања, број телефона, e-mail адресу,  
податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом послова на којима  
је кандидат радио до подошења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања.  

Уз Пријаву кандидат  подноси  Програм рада и 
раз воја предузећа као саставни део конкурсне 
документације . 

 
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
 
Пријава са доказима о испуњавању услова 

подноси се у запечаћеној коверти  на којој је написано 
"НЕ ОТВАРАТИ" Комисији за спровођење конкурса 
за избор директора,  преко Одељења за послове органа 
Града, Градска управа Крушевац, улица Газиме-
станска 1, 37000 Крушевац, са назнаком "за Јавни 
конкурс  за именовање директора ЈКП "Градска то-
плана" Крушевац. 

 
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 
 
- извод из матичне књиге рођених издат на 

обрасцу сходно Закону о матичним књигама ("Сл. 
гласник РС" бр. 20/09, 145/14  и 47/18), 

- уверење о држављанству, 
- уверење о пословној способности издато од 

надлежног Центра за социјални рад, 
- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство у 

струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство); 

- одговарајући документи којима доказује да је 
стручњак у једној или више области из претежне 
делатности за чије је обављање основано предузеће; 

- оверена изјава да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке, ове-
рено у складу са законом; 

- уверење надлежног органа да лице није осу-
ђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

- уверење надлежног органа да му није изре-
чена мера безбедности у складу са законом којим се 
уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-

копији  која је оверена у складу са законом.  
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавног пре-
дузећа чији је оснивач Град  Крушевац одбациће за-
кључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 
Лице задужено за давање обавештења о јавном 

конкурсу је Душица Филиповић Станишић,                   
контакт телефон: 037/414-745 или 064/8355181,                                          
е-mail:dusica.stanisic @krusevac.rs.  

 
*   *   * 

 
 
208/3 
На основу члана 32. став 9. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. 
закон, 101/16 - др. закон и 47/18)  члана 36. став 4  и 
члана 38. став 2 . Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС" број 15/16 и 88/19), чл. 2. и 3. Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач Град Крушевац број I бр. 
023-49/21 од 25.06.2021.године ("Сл. лист града Кру-
шевца" бр. 8/21) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца објављује 
 

О Г Л А С 
 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР  
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

"ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ 
 
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
 
Jавно  предузеће "Пословни центар" Крушевац, 

Трг косовских јунака бр. 6, 37000 Крушевац 
Матични број: 07143974 
ПИБ: 100323351 
Претежна делатност: 68.20 – изнајмљивање 

властитих или изнајмљених некретнина и управ-
љање њима. 
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РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 
Директор  ЈП "Пословни центар"  Крушевац  
Послови из члана 26. Закона о јавним преду-

зећима ("Сл. гласник РС" број 15/16 и 88/19) 
 
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 
 
За директора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетно  и пословно способно лице; 
2. да има стечено високо образовање на основ-

ним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама;  

3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2. 

4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа. 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова; 
7. да није члан органа политичке странке, однос-

но да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу 
са Законом којим се уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
МЕСТО РАДА 
 
Крушевац, Трг косовских јунака бр. 6, 37000 Кру-

шевац. 
 
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И 

ВЕШТИНЕ оцењују се у изборном поступку увидом 
у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни 
конкурс, писаном и усменом провером, односно на 
други одговарајући начин сходно потребама рада 
јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавног предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа ("Сл. гласник РС" бр. 65/16) које се 
проверавају у изборном поступку.  

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 
 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 

(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања Јавног конкурса у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  

 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ: 
 
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

адресу становања, број телефона, e-mail адресу,  
податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом послова на којима  

је кандидат радио до подошења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања.  

 
Уз Пријаву кандидат  подноси  Програм рада и 

развоја предузећа као саставни део конкурсне до-
кументације. 

 
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
 
Пријава са доказима о испуњавању услова 

подноси се у запечаћеној коверти  на којој је написано 
"НЕ ОТВАРАТИ" Комисији за спровођење конкурса 
за избор директора,  преко Одељења за послове органа 
Града, Градска управа града Крушевца, улица 
Газиместанска 1, 37000 Крушевац, са назнаком "за 
Јавни конкурс  за именовање директора ЈП"Пословни 
центар" Крушевац. 

  
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 
 
- извод из матичне књиге рођених издат на 

обрасцу сходно Закону о матичним књигама ("Сл. 
гласник РС" бр. 20/09, 145/14  и 47/18), 

- уверење о држављанству, 
- уверење о пословној способности издато од 

надлежног Центра за социјални рад, 
- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство у 

струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство); 

- одговарајући документи којима доказује да је 
стручњак у једној или више области из претежне 
делатности за чије је обављање основано предузеће; 

- оверена изјава да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у врше-
њу функције у органу политичке странке, оверено у 
складу са законом; 

- уверење надлежног органа да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

- уверење надлежног органа да му није изре-
чена мера безбедности у складу са законом којим се 
уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или 

фотокопији  која је оверена у складу са законом.  
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавног 
предузећа чији је оснивач Град Крушевац одбациће 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 
Лице задужено за давање обавештења о јавном 

конкурсу је Душица Филиповић Станишић,                  
контакт телефон: 037/414-745 или 064/8355181,              
е-mail:dusica.stanisic @krusevac.rs.  
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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, 9/20 и 52/21), 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 25.06.2021. године, донела је 

 
П Л А Н  

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ - СРЊЕ'' 

 
ДЕО I – ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
Увод 
 
Изради плана приступило се на основу Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације депоније Срње у 
Крушевцу (Службени лист града Крушевца, бр. 
11/2018) и Одлуке о допуни Одлуке о изради ПДР 
депонија ''Срње“ (Службени лист града Крушевца, бр. 
2/20), којом је измењен назив плана у ПЛАН 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ – СРЊЕ“ (у даљем 
тексту План).  

План се израђује у оквиру Програма увођења 
интегрисаног управљања чврстим отпадом у регион 
Крушевца и Врања, који је подржан од Министарсва 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
Немачке развојне банке (KFW). 

Основна концептуална планска решења 
заснована су на основу Извештаја о концепту за 
припрему идејног решења које је израдио SETEC 
Engineering GmbH &Co KG, ICP mbH and associated 
partners, којим је обухваћена постојећа депонија као и 
неопходно проширење комплекса за организацију 
регионалног центра, а према усвојеном концепту 
управљања отпадом на безбедан, одржив и еколошки 
прихватљив начин.    

Планом се стварају услови за решавање великог 
комуналног проблема града у области животне 
средине, али и подршка концепту формирања 
регионалне мреже центара управљања отпадом, у 
складу са Стратегијом управљања отпадом за период 
2010. до 2019. године ("Службени гласник РС", бр. 
29/10), Законом о управљању отпадом (Службени 
гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. Закон) 
и другим прописима, који регулишу ову област и 
поступање са различитим врстама отпада.   

 
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 
депоније Срње у Крушевцу (Службени лист града 
Крушевца, бр. 11/2018) 

• Одлука о допуни Одлуке о изради ПДР 
депонија ''Срње“ (Службени лист града Крушевца, бр. 
2/20), којом је измењен назив плана у ПЛАН 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ – СРЊЕ“  

• Одлука о приступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације депонија 
''Срње“ у Крушевцу на животну средину, бр. 350-
470/2018.г. од 24.08.2018.г. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 11/18); 

 
Плански основ за израду Плана детаљне регула-

ције:  
• Просторни план града Крушевца ("Службени 

лист града Крушевца", бр. 4/11) 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана 
 
Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда  
 
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРУШЕВЦА 

(Служ. лист града Крушевца бр. 4/11) 
 
„Депоније - постоји велики број дивљих депонија 

које угрожавају стање животне средине и здравље 
људи.  Предузимају се различите мере које не могу 
трајно и квалитетно да реше овај проблем.“ 

„На подручју града Крушевца идентификован је 
велики број сметлишта и депонија. У Срњу је 
организована, као „санитарна депонија“ 1984. год. на 
површини од 37ха, опремљена основном инфра-
структуром. ЈКП Крушевац прикупља и одвози 
комунални отпад из домаћинстава и са јавних 
површина, са око 50% територије града.   

Управљање отпадом, мора бити засновано на 
избору концепта којим се обезбеђује најмањи ризик 
по здравље људи и стање животне средине.“  

Сагласно Закону о управљању отпадом и 
Стратегији управљања отпадом 2010-2019., град 
Крушевац је у обавези да донесе Локални план 
управљања отпадом, а Просторним планом 
Републике Србије, „Крушевац је планиран као 
регионални центар за управљање отпадом за општине 
Трстеник, Варварин, Рековац, Ћићевац, Брус, 
Александровац. Овај центар обухвата 263.740 
становника и 54.595 т/годишње производње кому-
налног отпада.“  

„Основна концепција управљања отпадом 
обухвата мере: 

• превенције и смањења стварања отпада на 
извору настајања; 

• постепено увођење шема раздвојеног 
сакупљања отпада и савремене опреме за транспорт; 

• безбедно, еколошки одрживо и прихватљиво  
одлагање отпада; 

• санација депоније Срње.“  
 
Обавезне мере у области управљања отпадом 
 
„Управљање отпадом као делатност од општег 

интереса је организовано на начин којим се: 
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• не угрожава безбедност и здравље људи; 
• доношењем локалног Плана  управљања 

отпадом за целу територију; 
• поштовање принципа регионализације 

(реализација регионалног центра управљања 
комуналним отпадом); 

• превенција настајања отпада и примарна 
селекција, рециклажа и поновно коришћење сировина 
из отпада; 

• санација постојећих науређених и 
неконтролисаних одлагалишта и расутих сметлишта; 

• мониторинг - праћење стања постојеће 
депоније Срње; 

• стално развијање свести о управљању 
отпадом.“ 

„Регионални споразум са више општина у 
окружењу и санација депоније Срње, треба да 
омогући побољшање основних параметара животне 
средине.“   

„По усвајању Локалног плана управљања 
отпадом, разрада урбанистичким плановима у складу 
са Законом.“  

Регионални центар управљања отпадом, један је 
од приоритета у имплементацији Просторног плана 
града у области заштите животне средине, чиме ће 
бити решен проблем одлагања отпада на територији 
града и општина у Расинском управном округу. 

 
 

 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

(Службени лист града Крушевца, бр.4/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН ЗА 

ПОДРУЧЈЕ ШУМАДИЈСКОГ, ПОМОРАВСКОГ, 
РАШ-КОГ И РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 
("Служ-бени гласник РС", бр. 39/14) 

 
„Оперативни циљеви заштите и унапређења жи-

вотне средине: 
Санирање стања најугроженијих простора и 

еколошких ''црних'' тачака на подручју Региона.“ 
„Основни циљ управљања отпадом је развијање 

одрживог система управљања отпадом у циљу 
смањења загађења животне средине.“ 

Планирана мрежа регионалних центара за 
управљање комуналним отпадом (5) од којих је и 
Крушевац означен за насеља: Краљево, Врњачка 
Бања, Трстеник, Варварин, Рековац, Ћићевац, Брус, 
Александровац. 

„У урбаним центрима је потребно одредити 
локације центара за одвојено сакупљање рецикла-
билног отпада (рециклажних дворишта), као и 
локације центара за сакупљање опасног отпада из 
домаћинстава (отпадних уља, отпадних електричних 
и електронских апарата, отпадних батерија и др.), 
вероватно уз локације за одвојено сакупљање 
рециклабилног отпада. 

Истовремено је потребно радити на санацији 
постојећих званичних одлагалишта отпада које 
представљају ризик по животну средину.“ 

„За постојеће зоне угрожене животне средине, над 
којима је детектован највећи притисак и које неповољно 
утичу на човека и живи свет, обезбеђују се решења и 
опредељења којима се спречава даља деградација и 
умањују негативни ефекти. То су зоне у којима је 
неопходно зауставити даље загађење, санирати 
постојеће и ограничити штетне утицаје на окружење.“  
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Просторни план Републике Србије од 2010. до 
2020. године (Службени гласник РС, бр. 88/2010)  

 
ППРС означава Крушевац као регионално 

седиште, ФУП државног значаја и урбани центар 1. 
ранга.  

Приоритетни циљеви у заштити и унапређењу 
животне средине су у предузимању превентивних 
мера за смањење загађења и санирање најугроженијих 
простора, а приоритетни пројекти у области 
управљања отпадом - изградња регионалних центара 
за управљање отпадом, санација сметлишта, 
успостављање система за рециклажу. 

Концепција управљања отпадом заснива се на 
удруживању општина и успостављању регионалних 
центара за управљање отпадом (Крушевац -  један од 
30 центара).  

 
Документација од значаја  за израду Плана 
  
Извештај о  концепту за припрему идејног реше-

ња који је израђен од стране SE-TEC Engineering 
GMBh &CoKG, ICP mbH and associeted partners, Јун 
2020.г. 

Идејно решење Регионални центар за управљање 
отпадом ''Срње'' Крушевац, које је израдило предузеће 
''Хидрозавод ДТД'' ад, Нови Сад, Октобар 2020.г. 

Хидролошка студија уз техничку документацију 
идејног решења Регионални центар за управљање 
отпадом ''Срње'' Крушевац – "Oktogon Inžinjering NS", 
Октобар 2020.г. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом катастар-

ских парцела 
 
Опис обухвата плана 
 
Опис границе Плана почиње у северозападном 

делу КО Срње, на приступном путу за комплекс 
депоније (к.п.бр.2588), односно од тромеђе к.п.бр. 
2601 (државни пут -183) 115/3 и 2588 и иде у правцу 
казаљки на сату према северу до границе КО Срње и 
КО Падеж, одакле среће према североистоку иистоку, 
обухватајући к.п.бр. 2902/2 и 2910/8 и даље кроз КО 
Падеж, обухватајући парцеле приступног пута 
депоније, односно к.п. 2911/2, 2912/2, 2913/2, 2917/2, 
2918/2, 2922/4, 2922/5, 2922/6, 2923/2, 2924/2, 2925/2, 
2926/2, 2927/2, 2928/2, 2929/2 и 2930/2 до границе КО 
Падеж и КО Срње, односно к.п.2588 - некатегорисани 
пут, који пресеца до тромеђе к.п.бр. 178, 2588 и 175/2 
све КО Срње и иде у истом правцу границом к.п.175/2 
и 173/1 које обухвата, па пресеца некатегорисани пут 
до границе КО Срње и КО Падеж, коју затим прати, 
обухватајући к.п.166, одакле скреће према југоистоку 
и прати некатегорисани пут к.п.бр.2968, обухватајући 
следеће к.п. 167, 168/3, 168/2 и 168/1, до границе КО 
Срње и КО Велика Крушевица. 

Кроз КО Велика Крушевица граница наставља 
према југоистоку, обухватајући следеће к.п.1, 2, 3, 4/1, 
4/2, 5, 6, 7/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 и 8, па даље према југу и 
прати западну границу к.п. 1782 до тромеђе к.п. 1782, 
170 и 171/2, коју обухвата и чијом јужном границом 
скреће према западу, па се ломи према југу и 
југозападу обухватајући к.п. 185/1, 185/2, 186/2, 190 
до тромеђе к.п.188, 197 и 196 коју обухвата и чијом 
границом се ломи према северозападу до границе КО 

Велика Крушевица и КО Срње. Од те тачке граница 
скреће према северу и прати границу катастарских 
општина до тромеђе к.п. 193/1, 212 и 203, где поново 
улази у КО Срње, скреће према северозападу и иде 
границом к.п. 178 коју обухвата, до тромеђе к.п.178, 
188 и 165/1, коју пресеца и даље према северу 
обухватајући к.п. 157 и 162, до приступног пута, 
односно тромеђе к.п. 162, 155/2 и 2588. Граница од те 
тачке скреће према северозападу и прати приступни 
пут, пресецајући к.п. 155/2 и обухватајући к.п.142/8, 
одакле затим скреће према западу и југозападу, 
обухватајући парцеле у појасу приступног пута к.п. 
142/6, 142/5, 115/3, пресецајући к.п.115/1 до к.п.бр. 
2601 (државни пут -183) све у КО Срње, односно до 
места одакле је опис и започео.         

Све парцеле у опису припадају КО Срње, КО 
Велика Крушевица и КО Падеж. 

Површина обухвата плана је 43ха48ари. 
 
Попис катастарских парцела у обухвату плана: 
 
Целе катастарске парцеле:  
КО Падеж: к.п.бр. 2902/2, 2910/8, 2911/2, 2912/2, 

2913/2, 2917/2, 2918/2, 2922/4, 2922/5, 2922/6, 2923/2, 
2924/2, 2925/2, 2926/2, 2927/2, 2928/2, 2929/2 и 2930/2; 

КО Срње: к.п.бр. 115/3, 142/5, 142/6, 142/8, 162, 
157, 158, 159, 160, 161, 163, 164/1, 164/2, 165/2, 166, 
167, 168/1, 168/2, 168/3, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 
170/3, 170/4, 171/1, 172, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 
175/1, 175/2, 177/4, 177/5, 178 и 202/2; 

КО Велика Крушевица: к.п.бр. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 
6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10/1, 
10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 
10/11, 10/12, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 
12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 
14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 
18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35/1, 35/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173, 174/1, 
174/2, 174/3, 175, 176/1, 176/2, 177, 178, 179, 180/1, 
180/2, 181, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 186/2, 189, 190, 
191, 192, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 194, 195 и 196. 

 
Делови катастарских парцела:  
 
КО Падеж: к.п.бр. 2902/1, 2910/7, 2911/1, 2912/1, 

2913/1, 2917/1, 2922/1, 2922/3, 2923/1, 2924/1, 2925/1 
и 2927/1;  

КО Срње: к.п.бр. 2588, 115/1, 142/1, 142/2, 142/3, 
142/9, 142/4, 155/2, 165/1, 202/1 и 203.  

 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Депонија Срње се налази на око 6,5км северно од 

центра града Крушевца, на тромеђи катастарских 
општина сеоских насеља Срње, Велика Крушевица и 
Падеж, од којих је удаљена око 1,5 – 2,0км. Депонија 
је повезана са државним путем 2. А реда бр.183 (пут 
Крагујевац – Крушевац) преко приступног пута, 
дужине око 550 метара.   

Градска депонија је плански формирана, на 
основу ДУП-а депонија смећа „Срње“ из 1981. 
године, а реализована 1984. године, када се и започело 
са одлагањем отпада.  
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Депонија је првобитно смештена у природној 
ували, на неизграђеном, пољопривредном и шумском 
земљишту, отворена само делимично према 
југозападу и готово са свих страна окружена шумом 
различитог бонитета. 

Комплекс градске депоније обухва површину од 
37,0ха, од чега се до сада отпад депоновао на повр-
шини од око 7,0 - 10,0ха (пројектована запремина 
депоније је 2.500.000м3, а површина депоновања 
20,0ха).   

 
1.4.2. Природне карактеристике подручја  
 
Геоморфолошке, геолошке и педолошке каракте-

ристике 
 
Основно обележје рељефа на подручју плана, 

одређено је положајем, северно од долине Западне 
Мораве, јужни део Темнића и у подножју Гледићких 
планина, представља крајњи јужни обод Шумадије, 
па је терен заталасан, са карактеристикама брдских 
предела. Најизраженији облици рељефа у подручју 
плана су Павлово брдо (299м) и Безимени поток, који 
се у подручју насеља Срње улива у Басарски поток.    

Терен у обухвату плана првобитно је 
представљао природну увалу, која је само делимично 
отворена у југозападном делу, са надморском 
висином од 240м, до 295м у североисточном и 
северном делу локације. Терен у обухвату плана је у 
знатном нагибу, који се крећу од 10% до 50% и 
значајно утичу на просторно решење и реализацију 
планираних садржаја.     

Геолошке карактеристике одређују кластичне, 
пелитске и карбонатне формације, МОРСКИ 
САРМАТ И ПОНТ - развој западно од Карпата – 
Панонски басен. На основу утврђених геоморфо-
лошких карактеристика и инжењерско геолошких 
услова терена, извршеним истражним радовима, 
констатовано је да је терен почев од површине чине 
глине и лапоровите глине, дебљине 0,5 до 2,5м, затим 
слој ситнозрног песка дебљине до 5,0м. Подземна 
вода није констатована до дубине од 8,0м, што указује 
да је знатно дубље.    

Педолошки састав земљишта на подручју плана 
чине следећи типови: смоница некарбонатна на 
глиновитим супстратима и еутрично смеђе земљиште 
на језерским седиментима. 

Обухваћено је пољопривредно и шумско 
земљиште (њиве 30% и шуме 70%), велики број 
уситњених парцела различитих облика и величине. 
Њиве су 5. и 6. бонитетне класе, а шуме чине биљне 
заједнице претежно листопадног дрвећа.   

 
Климатске карактеристике 
 
Клима Крушевца је умерено континенталног 

типа, изражена су сва годишња доба, просечна 
годишња температура ваздуха износи 11,40С, 
најхладнији месец је јануар, а најтоплији јули. 
Годишње количине падавина су релативно мале 
(628,1мм), а падавине у облику снега јављају се од 
октобра до априла. Највећу релативну честину 
годишње имају тишине, а најчешће је заступљен 
јужни ветар у току године. Просечна годишња сума 
осунчавања, изражена у часовима сијања Сунца је 

1826,7 сати, а просечно месечно трајање сијања Сунца 
је највеће у јулу и августу.  

 
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. У односу на максимални очекивани 
интензитет земљотреса, заштита подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима. 

Приликом пројектовања, изградње или 
реконструкције објеката високоградње, као и  
инфраструктурних система, обавезно је поштовање 
степена сеизмичности и примена одговарајућих 
техничких прописа на основу Правилника о 
техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима.  

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Планом је обухваћено грађевинско земљиште ван 

грађевинског подручја насеља. Граница обухвата 
плана је уједно и граница грађевинског подручја.  

 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
Депонија у Срњу је оформљена 1984. године за 

потребе града, на површини од 37ха и опремљена је 
основном инфраструктуром. Прикупљањем комунал-
ног отпада из домаћинстава и са јавних површина, без 
индустријског отпада обухваћено је градско насеље 
са околним приградским насељима (приближно 85000 
становника) преко надлежног јавног предузећа, ЈКП 
Крушевац. Приступ депонији је контролисан, има 
ограду и чувара на улазу, а смеће се разастире 
свакодневно, без прекривања земљом. Током година 
експлоатације, на локацију депоније се осим 
комуналног - неопасног отпада довозио и отпад друге 
врсте (опасан, грађевински, индустријски, медицин-
ски, животињског порекла и др.).    

Највећи проблем је загађење ваздуха, земљишта 
и подземних и површинских вода, јер су објекти на 
депонији (интерне саобраћајнице и приступни пут, 
брана, чеони насип, дренажа, вентилациони бунари, 
пијезометри и др.) у лошем стању или ван функције. 

Некадашња брана, као и лагуна испод ње, за 
сакупљање филтрата више не постоји. Услед 
природних фактора и дугогодишњег одлагања 
комуналног чврстог отпада, дошло је до клизања 
земљишта и тела депоније у овој зони и стварања 
додатног оптерећења, као и због неконтролисаног 
одвођења како атмосферских, тако и површинских 
вода. Око депоније не постоје ободни (дренажни) 
канали, који би служили за сакупљање и усмерено 
одвођење атмосферских и оцедних вода са тела 
депоније, што је највећи узрок појаве клизања терена.  

Вентилациони бунари који су раније изграђени на 
депонији, ван функције су, неупотребљиви и 
углавном затрпани, а такође и деформисани услед 
кретања терена, којима је подложно и само тело 
депоније.   

Ради поправљања стања на депонији, још 2005. 
године приступило се изради Идејног решења 
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санације, проширења и ремедијације депоније 
"Срње". Овим решењем предвиђено је да се санација 
постојеће депоније и довођење у санитарно стање 
изврши у 5 фаза, али није реализована ни једна. 

У оквиру комплекса постојеће депоније изграђени 
су објекти: приступни пут до улаза на постојећу 
депонију и интерне саобраћајнице у оквиру комплек-са, 
портирница, азил за животиње и електоенергетска 
мрежа.     

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети  
инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
У постојећем стању изграђена је приступнa 

саобраћајницa комплексa, која полази од постојеће 
раскрснице (саобраћајног прикључка) са државним 
путем IIА реда бр.183 (Крагујевац – Горња Сабанта – 
Рековац – Белушић – Јасика – веза са државним путем 
23), деоница 18308, са леве стране у смеру пораста 
стационаже. Приступна саобраћајница је са 
неадкеватним профилом, за двосмерни саобраћај, 
ширине коловоза 5.50 метара. 

У обухвату плана не постоји организовано 
паркирање. 

1.4.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Постојећа локација депоније Срње је комунално 

неуређена, тј. на локацији није изграђена водоводна и 
канализациона мрежа.  

На удаљености од 500м од локације постојеће 
депоније дуж државног пута ДП-183 Белушић-Јасика 
који је ван  границе  планског подручја пролази 
магистрални цевовод Ø125мм за снабдевање водом 
сеоских насеља Падеж и Вратаре. 

 
1.4.5.3. Водопривредна инфраструктура 
 
Безимени поток укупне дужине око 0,917 км 

представља природни реципијент прикупљених вода 
на депонији "Срње". Овај водоток се ствара спајањем 
два мања потока на удаљености 0,729 км од ушћа у 
поток Гутевац.  

На удаљености од 1 429 км од ушћа потока у 
поток Гутевац, налази се ушће – спој Гутовачког и 
Басарског потока. 

Постојећа као и планирана депонија је својим 
сливним подручјем заузела већи део највишљег дела 
сливног подручја Безименог потока.

 

 

Ситуациoни приказ анализираних профила на Безименом потоку 

(Хидролошка студија – "Oktogon Inžinjering NS") 
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1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје електро-

енергетски објекти и водови чији је списак дат у 
Претходним условима “ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац 

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

 
1.4.5.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана, не постоји 

телекомуникациона мрежа. У непосредној близини, а 
ван обухвата плана постоји изграђена телекому-
никациона мрежа геодетски снимљена и приказана на 
катастарско топографском плану. 

 
1.4.5.5. Снабдевање топлотном енергијом 
 
Гасификациона инфраструктура 
 
На подручју обухваћеном планом не постоје 

гасне инсталације Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“, 
ка о ни трасе прикључног топловода. 

Загревање постојећег објекта портирнице и 
службене просторије Зоохигијене врши се грејним 
телима која користе електроенергетску мрежу. 

 
1.4.6. Зеленило 
 
Комунална депонија Срње се налази на простору 

који је окружен шумама са три стране (северне, 
источне и јужне) и пољопривредним земљиштем са 
западне стране. Од дрвенастих врста најзаступљени 
су цер, буква и остали тврди лишћари. 

На самој локацији не постоји уређено зеленило. 
Местимично се јавља самоникла ниска веге-

тација. 
 
 
ДЕО II – ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Управљање отпадом, подразумева успостављање 

савременог система одвојеног сакупљања отпада и 
рециклаже, укључивање руралног подручја у систем 
и одговарајући третман отпада, односно увођење 
интегрисаног управљања отпадом заснoваног на 
регионалним принципима.   

Локација регионалне депоније утврђена је 
споразумом између општина у окружењу (Крушевац, 
Варварин, Блаце, Ћићевац, Брус и Александровац), а 
у складу са  смерницама из Просторног плана 
Републике Србије, којим је „Крушевац је планиран 
као регионални центар за управљање отпадом за 
општине ...''. 

Планирана намена у обухвату Плана јесу 
комуналне делатности – депонија, односно 

формирање регионалног центра за управљање 
отпадом. 

Планирана је санација и ремедијација постојеће 
несанитарне депоније са циљем санације постојећег 
загађења на простору депоније (поправљање стања 
животне средине, земљишта и вода) и успостављање 
система управљања отпадом у складу са Законом о 
управљању отпадом, Националном стратегијом 
управ-љања отпадом и планском документацијом 
вишег реда. 

Комплекс регионалног центра чини нова 
санитарна депонија капацитета 1.336.225м3 отпада, 
постојећа несанитарна депонија, простор за 
маханичко-биолошки третман отпада капацитета 
33.000t/g, радне зоне, пословни, технички, 
технолошки и пратећи објекти високоградње. На 
отвореним површинама локације организују се 
саобраћајни токови, паркинзи за камионе, доставна и 
путничка возила као и пешачки токови. 

Управљање отпадом, подразумева успостављање 
савременог система одвојеног сакупљања отпада и 
рециклаже, укључивање руралног подручја у систем 
и одговарајући третман отпада, односно увођење 
интегрисаног управљања отпадом заснoваног на 
регионалним принципима.   

Локација регионалне депоније утврђена је 
споразумом између општина у окружењу (Крушевац, 
Варварин, Блаце, Ћићевац, Брус и Александровац), а 
у складу са  смерницама из Просторног плана 
Републике Србије, којим је „Крушевац је планиран 
као регионални центар за управљање отпадом за 
општине ...''. 

Планирана намена у обухвату Плана јесу 
комуналне делатности – депонија, односно 
формирање регионалног центра за управљање 
отпадом. 

Планирана је санација и ремедијација постојеће 
несанитарне депоније са циљем санације постојећег 
загађења на простору депоније (поправљање стања 
животне средине, земљишта и вода) и успостављање 
система управљања отпадом у складу са Законом о 
управљању отпадом, Националном стратегијом 
управљања отпадом и планском документацијом 
вишег реда. 

Комплекс регионалног центра чини нова 
санитарна депонија капацитета 1.336.225м3 отпада, 
постојећа несанитарна депонија, простор за 
маханичко-биолошки третман отпада капацитета 
33.000t/g, радне зоне, пословни, технички, 
технолошки и пратећи објекти високоградње. На 
отвореним површинама локације организују се 
саобраћајни токови, паркинзи за камионе, доставна и 
путничка возила као и пешачки токови. 

Према Директиви о депоновању и Уредби о 
одлагању отпада на депоније, захтева се сакупљање и 
искоришћење депонијског гаса уз обнављање 
енергије. Отпадни депонијски гас класификован је 
као обновљиви извор енергије. 

Имајући у виду претходно наведено планира се 
коришћење депонијског гаса, са постојеће депоније, 
као енергента за потенцијалну производњу 
електричне енергије. Количине произведене 
електричне енергије могу да буду продаване на 
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тржишту или могу да се користе за потребе самог 
комплекса. 

Испитивање дегасификације неопходно је 
извршити одмах након инсталирања система за 
затварање депоније, како би се утврдила тачна 
количина депонијског гаса.  

Савремени систем управљања отпадом 
подразумева и одговарајуће инфраструктурне 
системе. Пре свега планира се изградња мреже 
јединствене атмосферске канализације нa целокупној 
локацији, систем за прикупљање процедних вода и 
канализациони систем, како би се све отпадне воде 
одвеле до уређаја за пречишћавање, одакле би се 
пречишћена вода упустила у  природни рецепијент. 

Приступ локацији регионалног центра обезбеђује 
се изградњом  савремене колске саобраћајнице. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
У функцији увођења интегрисаног управљања 

отпадом, организација површина и планирани објекти 

функционално су опредељени по целинама: постојећа 
депонија - А, нова санитарна депонија - Б, MBT – 
механичко – биолошки третман отпада - В 
(проширење).  

Простор Плана подељен је на три функционалне 
целине:        

• Целина А (постојећа депонија; управа 
(вагарска зграда, колска вага, административна 
зграда, зграда за раднике са радионицом), станица за 
точење горива, паркинг за запослене и посетиоце, 
противпожарни резервоар са црпном станицом; MRF 
– постројење за сортирање отпада, компостилиште; 
азил за животиње; трафостаница10/04кV; приступна 
саобраћајница; 

• Целина Б (нова санитарна депонија, три 
касете отпада нове санитарне депоније, постројење за 
пречишћавање процедних вода, резервоар за 
процедне воде, постројење за третман депонијског 
гаса; 

• Целина В (MBT – механичко–биолошки 
третман отпада; 

 

 

Oзнака 
целине 

Ознака 
подцелине 

Намена Компатибилна намена 

A 

А1 
 

постојећа депонија 
 

уређено зеленило 

уређено зеленило 

A2 административно-пословни део уређено зеленило 

A3 
 

МRF-постројење за сепарацију отпада sa 
компостилиштем 

уређено зеленило 

Б - санитарна депонија уређено зеленило; заштитно зеленило 

В - 
МBT - механичко-биолошки третман 
отпада 

уређено зеленило; заштитно зеленило 

 
 
2.2.1 Целина А 
 
Целина А подељена је на три  функционалне 

подцелине. 
 
Подцелина А1 
 
Постојећа депонија 
 
Постојећа депонија биће у функцији до изградње 

нове депоније у оквиру регионалног центра за 
управљање отпадом. Очекује се почетак одлагања 
отпада у новој санитарној депонији 2023.године. 
Након завршетка одлагања, површина постојеће 
депоније се затвара и прекрива финалним прекривним 
заптивним слојем. У оквиру санације постојеће 
депоније вршиће се захватање и експлоатација 
депонијског гаса. Депонијски гас се састоји углавном 
од CH4 и CО2. Коришћењем депонијског гаса, 
расположива енергија се користи на профитабилан 
начин. 

Концепција решења санације мора бити базирана 
на спровођењу мера које обезбеђују заштиту животне 

средине и здравље становништва, уз максимално 
рационално коришћење простора и рационално 
улагање финансијских средстава, усклађено са 
постизањем задовољавајућег квалитета животне 
средине. 

Затворене површине депоније у коначном облику 
формирају се као травњак, обрадом површина и 
садњом смеше трава. 

Као пратеће објекте инфраструктуре неопходно 
је реконструисати постојећи бунар за процедну воду 
(32.1), формирати функционалну брану (33) и 
слапиште (27). 

 
Подцелина А2 
 
Административно пословни део 
 
У овој подцелини планира се изградња адми-

нистративно-пословног дела регионалног центра 
организованог кроз радни и сервисни део. То 
подразумева изградњу следећих објеката: 

вагарска зграда (1), колска вага (2), админи-
стративна зграда (4), зграда за раднике (5) радионица 
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(7), станица за точење горива са надстрешницом (11), 
плато за прање возила (10), манипулативни плато за 
одржавање возила (8), уређај за прање точкова (16), 
паркинг за запослене и посетиоце (6), противпожарни 
резервоар са црпном станицом (9) и плато за 
привремено складиштење опасног отпада (17).  

Диспозиција објеката дата је у графичком 
прилогу.  

Станица за снабдевање горивом је планирана као 
интерна станица за снабдевање горивом моторних 
возила. Планирани подземни резервоар за дизел 
гориво је запремине 20 м3. 

Треба истаћи да се на платоу за привремено 
складиштење опасног отпада, могу постављати 
искључиво специјални судови за смештај опасног 
отпада, који се издвоји из отпада довезеног на 
депонију. Овај плато представља привремену 
трансфер станицу са које ће се опасан отпад одвозити 
на за то одређено место у складу са важећим Законом 
о опасном отпаду. 

Забрањен је довоз и складиштење било које врсте 
опасног отпада, који се прикупља ван депоније. 

Приступни пут до постојеће депоније долази са 
северозападне стране локације и почиње од 
раскрснице са државним путем 2. А реда бр.183 (пут 
Крагујевац – Крушевац) после дужине од око 550м 
улази у зону депоније. 

Како постојећи пут нема одговарајући профил, 
планирана је  реконструкција пута, тако да ће 
минимална ширина коловоза износити 6.5м. 

 
Подцелина А3 
 
МRF - постројење за сепарацију отпада sa 

компостилиштем 
У овој подцелини планира се изградња хале са 

постројењем за сепарацију отпада (12), хангара за 
балирани отпад (13), колске ваге за остатак отпада 
(14), надстрешнице за механизацију и  складиште  за 
компост (15.1) и постројењe за компостирање зеленог 
отпада (15). Од инфраструктурних објеката 
планирана је изградња нове ТС10/0.4кV (3), ретензије 
за атмосферске воде компостилишта (15.2) и фекалне 
пумпне станице (23) . 

Диспозиција објеката дата је у графичком 
прилогу. 

У постројењu за сепарацију отпада, издвајаће се 
следеће фракције: 

- Картони и папир, 
- Пластика 2D (пластични филм), 
- Пластика 3D (пластичне посуде/контејнери, 

дебела/чврста пластика), 
- ПЕТ амбалажа, 
- Метали који не садрже гвожђе, 
- Метали који садрже гвожђе. 
 
Поред тога, биће ту и остатака од сортирања и 

других (нежељених) материјала, укључујући оне које 
не одговaрају том процесу. Они ће се свакодневно 
одвозити на депонију. Сортирање ће бити обављено 
ручно. Максимални улазни капацитет постројења 
износи 7500t/g. 

Постројење за компостирање зеленог отпада 
намењено је само за одвојено сакупљен зелени и 
баштенски отпад  из урбаних зона града Крушевца. 
Технологија компостирања мора да буде аеробни 
систем разградње на отвореном простору у линијски 
обликованим гомилама. Постројење је капацитета 
2000t/g. 

У овој подцелини се налазе и постојећи објекти 
''Зоохигијене'', спратности П, и кавези за псе на 
отвореном. ''Зоохигијена'' се бави хуманим хватањем 
и збрињавањем напуштених паса. Планира се текуће 
одржавање објеката, али не и проширење комплекса.  

Препорука је да се у наредном периоду изврши 
дислокација прихватилишта, имајући у виду будући 
начин функционисања локације као регионалног 
центра за управљање отпадом. 

 
2.2.2. Подцелина Б 
 
У овој подцелини планира се изградња нове 

санитарне депоније (18), надстрешнице за механи-
зацију на депонији (19), постројења за третман 
депонијског гаса (24), резервоара за процедне воде 
(25), постројења за пречишћавање процедних вода 
(26)  и сепаратора за уља и масти (21). 

 
Нова санитарна депонија 
 
Санитарна депонија се формира земљаним 

радовима на локацији, који обухватају ископ и 
насипање земљаног материјала. У оквиру насипа око 
санитарне депоније планирани су коридори неоп-
ходни за приступне путеве и пратеће инсталације.  

Планира се извођење три касете санитарне 
депоније, међусобно одвојене привременим наси-
пима.  

У току израде техничке документације за изгра-
дњу касета нове депоније, неопходно је извршити 
детаљне геотехничке  истражне радове на локацији 
којим ће се утврдити карактеристике материјала из 
ископа и установити коефицијент водопропусности. 

Век експлоатације депоније за најнеповољнији 
сценарио, тј за 52.579t/g отпада, у односу на 
расположиву запремину санитарних касета износи 24 
године. 

 
Постројење за пречишћавање процедних вода 
 
ПППВ ће бити смештено на крајњем јужном делу 

локације, између постојеће и нове депоније. 
Узимајући у обзир квалитет процедних вода, као и 
квалитет  пречишћене воде, дефинисан граничним 
вредностима параметара за ефлуент који се мора 
достићи пре упуштања у природни реципијент, за 
третман се планира тростепена реверзна осмоза. Сва 
процедна вода најпре дотиче у резервоаре за процедне 
воде и тек након тога одлази на реверзну осмозу. 

Минимални капацитет постројења за пречишћа-
вање процедних вода (ПППВ) је 55 m3/d.  

 



16                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8                                     26.06.2021.  

 

Резервоар за процедне воде 
 
Да би се осигурала континуирана и одржива 

прерада процедних вода, неопходна су два базена за 
складиштење. Минимални капацитет базена мора 
бити  5000 m3.  

 
Постројење за третман депонијског гаса 
 
Третман депонијског гаса је могућ: 
• спаљивањем депонијског гаса 
• изградњом јединице за комбиновану про-

изводњу топлоте и електричне енергије.  
 
Произведена електрична енергија се може 

користити у оквиру комплекса регионалног центра за 
управљање отпадом, а може се и извршити 
прикључак на јавну електро мрежу и вршити продаја 
произведене електричне енергије. 

Постројење за комбиновану производњу топлот-
не и електричне енергије би имало одговарајуће 

дотоке депонијског гаса са постојеће депоније за рад 
у пуном капацитету у периоду од 8 година. (Према 
процени количина депонијског гаса коју је доставило 
ЈКП Крушевац). 

Препорука је да се пре реализације постројења 
изради Студија оправданости и детаљна анализа 
количине депонијског гаса. 

 
2.2.3. Подцелина В 
 
МBT-механичко-биолошки третман отпада 
 
Овим планом опредељен је простор за 

механичко-биолошки третман отпада северно од нове 
депоније, подцелина В, и препорука је да почне са 
радом у 2030. години. Планира се  изградња пријемне 
хале укупне површине око 2000м2. Компостирање ће 
се вршити на отвореном у линијски обликованим 
гомилама са мембраном.  

Капацитет МБТ је оквирно 33.000t отпада годишње. 
 

 

2.3. Биланс површина 

Биланс површина основних намена земљишта у обухвату плана 

основна намена 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

грађевинско земљиште 38,09 87,6 43.48 100 

пољопривредно земљиште 5.39 12,4 0 0 

УКУПНО 43,48 100 43,48 100 

 

Биланс површина земљишта у грађевинском подручју 

намена површина 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

Пољопривредно земљиште 5.80 13.33 - - 

Тело санитарне депоније (три 
касете) 

- - 8.73 20.07 

Тело постојеће депоније 8.57 19,71 4.58 10.53 

Азил за животиње 0.13 0.29 0.14 0.32 

МБТ-механичко  биолошки 
третман отпада 

- - 2.577 5.92 

МRF-постројење за сортирање 
отпада sa компостилиштем 

- - 1,47 3.38 

Управа - - 1,03 2.36 

Уређено зеленило - - 13.57 31,20 

Заштитно зеленило 27.9 64.17 8.852 20.35 

Приступна саобраћајница 0.27 0.62 0.70 1.6 

Сервисне саобраћајнице 0.81 1.86 1,85 4.25 

УКУПНО 43,48 100 43,48 100 
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2.4. Урбанистички услови за уређење 
површина и објеката јавне намене 

 
Површине јавне намене утврђене су као 

новоформиране грађевинске парцеле дефинисане 
регулационим линијама, пописом парцела и 
аналитичко-геодетским елементима за пренос на 
терен, чиме је створен плански основ за утврђивање 
јавног интереса и експропријацију земљишта. 

 
2.4.1. Опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте 
 
У обухвату плана за површине јавне намене 

опредељени су простори за уређење и изградњу 
јавних површина и то: 

• саобраћајницa у укупном профилу са уређе-
ним зеленилом 

• регионални центар за управљање отпадом 
 
Удео земљишта у односу на површину грађе-

винског подручја 
 

Површине јавне намене 
Површина 

(ха) 
% 

Саобраћајнице у укупном 
профилу са зеленилом 

0,79 1,81 

Комуналне делатности - РЦУО 42,69 98,19 

УКУПНО 43,48 100 

 
У обухвату плана не постоји земљиште за остале 

намене. 

 
 

2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 

Приказ новоформираних грађевинских парцела јавне намене са пописом парцела 

површине јавне 
намене 

Ознака 
новоформиране 

грађевинске 
парцеле 

попис парцела 

јавне површине 

Саобраћајницa 
у укупном 
профилу са 
уређеним 
зеленилом 

1.  

део к.п.бр. 
2902/1, 2910/7, 2911/1, 2912/1, 2913/1, 
2917/1, 2922/1, 2922/3, 2923/1, 2924/1, 
2925/1 и 2927/1 све КО Падеж 

цела к.п.бр. 

2902/2, 2910/8, 2911/2, 2912/2, 2913/2, 
2917/2, 2918/2, 2922/4, 2922/5, 2922/6, 
2923/2, 2924/2, 2925/2, 2926/2, 2927/2, 
2928/2, 2929/2 и 2930/2 све КО Падеж. 

2.  
део к.п.бр. 

2588, 115/1, 142/1, 142/2, 142/3, 142/9, 
142/4, 155/2, 164/2, 165/1, 165/2 и 178 све 
КО Срње  

цела к.п.бр. 115/3, 142/5, 142/6, 142/8 и 162 све КО 
Срње. 

 
 
 
 
 
 
 
Комплекс 
санитарне 
депоније 

3.  
део к.п.бр. 

164/2, 165/1, 165/2, 178, 2588, 202/1 и 203 и 
целих к.п.бр.: 157, 158, 159, 160, 161, 163, 
164/1, 166, 167, 168/1, 168/2, 168/3, 169/1, 
169/2, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 171/1, 172, 
173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 
177/4, 177/5 и 202/2 све КО Срње. 

цела к.п.бр. / 

4.  

део к.п.бр. / 

цела к.п.бр. 

1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 
9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10/1, 10/2, 10/3, 
10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 
10/11, 10/12, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 
12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 
13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 
15/2, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35/1, 35/2, 171/1, 171/2, 172/1, 
172/2, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 175, 176/1, 
176/2, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 181, 182, 
183, 184, 185/1, 185/2, 186/2, 189, 190, 191, 
192, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 194, 195 и 
196 све КО Велика Крушевица. 
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2.5. Урбанистички услови за уређење и из-

градњу мреже саобраћајне и комуналне инфра-
структуре  

 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу све унутрашње саобра-

ћајнице комплекса деле се на: приступну саобра-
ћајницу, примарне, секундарне и сервисне саобра-
ћајнице. 

Примарне саобраћајнице, које повезују улазну 
зону и простор са колском вагом са свим објектима на 
регионалној депонији (санитарна депонија, МРФ; 
МБТ и компостилиште, ПППВ), пројектоване су са 
ширином коловоза од 6.50м. Коловозна конструкција 
свих примарних саобраћајница је асфалтна. 

Секундарне саобраћајнице, које су такође са 
асфалтним застором, имају ширину коловоза од 
5.50м, и служе за приступ паркинзима за путничка 
возила. 

Сервисне саобраћајнице имају сврху да омогуће 
одржавање и инспекцију инсталација и објеката 
примарно око санитарне депоније. Предвиђена 
ширина коловоза сервисних саобраћајница је 5,0 м, а 
конструкција саобраћајнице је од туцаника. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 03. 

 
Саобраћајни прилази 
 
У предметно подручје депоније улази се преко 

приступнe саобраћајницe комплексa, која полази од 
постојеће раскрснице (саобраћајног прикључка) са 
државним путем IIА реда бр.183 (Крагујевац – Горња 
Сабанта – Рековац – Белушић – Јасика – веза са 
државним путем 23), деоница 18308, са леве стране у 
смеру пораста стационаже.   

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 

планиране са следећим елементима: 
• планирана саобраћајница О1 – O2 (Осовина 1) 

за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза  10.00 метара, са једностраним  
тротоаром ширине 1.50 метара и ивичњаком са једне 
стране ширине 0.18 метара; 

• планирана саобраћајница О2 – О3 – O4 – О5 – 
О6 – О7 (Осовина 2) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  6.50 метара, са 
једностраним  тротоаром ширине 1.20 метара и 
ивичњаком са једне стране ширине 0.18 метара; 

• планирана саобраћајница О2 – О16 – O17 – 
О22 – О25 – О26 – О28 – О29 – О30 – О31 – О32 – О33 
(Осовина 3) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне 
траке, ширине коловоза  6.50 метара, са једностраним  
тротоаром ширине 1.20 метара (од О25 до О26) и 
ивичњаком са једне стране или обе стране ширине 
0.18 метара; 

• планирана саобраћајница О33 – О34 – О35 – 
О36 – О37 – О38 – О39 (Осовина 3) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза  

5.50 метара, и ивичњаком са обе стране ширине 0.18 
метара; 

• планирана саобраћајница О5 – О10 (Осовина 
4) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза  6.50 метара, и ивичњаком са обе 
стране ширине 0.18 метара; 

• планирана саобраћајница О9 – О10 – О11 – 
О12 – О13 – О14 – О15 (Осовина 5) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза  
6.50 метара, и ивичњаком са обе стране ширине 0.18 
метара; 

• планирана саобраћајница О6 – О8 (Осовина 6) 
за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза  6.00 метара, и ивичњаком са обе 
стране ширине 0.18 метара; 

• планирана саобраћајница О17 – О18 – О19 – 
О20 – О23 – О24 – О25 (Осовина 7) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, променљиве 
ширине коловоза, делом са једностраним  тротоаром 
ширине 1.20 метара и делом са обостраним управним 
паркирањем као и ивичњаком са једне стране или обе 
стране ширине 0.18 метара; 

• планирана саобраћајница О36 – О40 – О41 – 
О42 – О43 – О44 – О45 – О46 – О47 – О48 – О49 – О50 
– О51 – О40 (Осовина 8) за једносмеран саобраћај са 
једном саобраћајном траком, ширине коловоза  3.50 
метара, и ивичњаком са обе стране ширине 0.18 
метара; 

• планирана саобраћајница О26 – О27 (Осовина 
9) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза  6.50 метара, и ивичњаком са обе 
стране ширине 0.18 метара; 

• планирана саобраћајница О33 – О52 – О53 – 
О54 – О55 – О46 – О57 – О58 – О59 – О60 – О61 – О62 
– О29 (Осовина 10) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза  5.00 метара, са 
конструкцијом саобраћајнице од туцаника. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Елементи геометрије који су примењени (ширина 
коловоза, радијуси хоризонталних и вертикалних 
кривина, радијуси лепеза у чворовима) омогућавају 
кретање меродавном возилу. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 5.20 м до 10.00 м. 

Техничке карактеристике поменутих саобра-
ћајница дате су на графичком прилогу бр. 03 

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
У зонама где је то потребно (Административна 

зграда и Зграда за раднике), планиран је паркинг за 
путничка возила. 

Планира се укупно 31 паркинг место за парки-
рање путничких возила запослених и посетиоца, у три 
паркинг нише (О19 – О20 обострано и О20 – О21 
једнострано). 

Препоручује се да се паркинг место изводи од 
префабрикованих бетонских плоча дебљине 8цм. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

 
2.5.1.3. Нивелација 
 
Прилаз предметној локацији обезбеђен је преко 

некатегорисаног пута, који се укључује на ДП-183 
Белушић-Јасика. Приступ објектима унутар депоније 
обезебеђен је преко новопројектованих интерних 
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саобраћајница са савременим коловозним застором, 
чије је идејно решење дао „Хидрозавод ДТД“ ад, 
Нови Сад. Коте нивелације и подужни падови 
саобраћајница унутар депоније су задржане на основу 
приложеног идејног решења, као и систем одводња-
вања. На планираној приступној саобраћајници, дате 
су вредности коте нивелације и подужног пада у 
карактеристичним тачкама за максимално уклапање у 
постојеће стање са државним путем и са улазом у 
депонију, а све по свим важећим техничким 
прописима и нормативима. 

Основна нивелациона решења приказана су на 
графичком прилогу бр. 03. 

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

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

У нивелационом смислу читав посматрани 
комплекс пада ка западу.  

За приступну саобраћајницу регионалне депоније 
подужни пад се креће од 0,70% до 3,90%. Подужни 
падови су усвојени на основу сагледавања постојећег 
стања њиховог уклапања са саобраћајницама. 
Растојање између ових тачака је дато до тачности на 
1цм, са падом на тој деоници израженим у 
процентима и са смером пада.  

На основу приложеног КТП локације, може се 
закључити да су услови за одвођење воде 
гравитационим путем повољни на делу посматране 
саобраћајнице.  

У нивелационом смислу, постојеће стање се 
максимално могуће генерално задржава.  

Из нивелационог плана сагладавањем плани-
раних саобраћајница, може се закључити да све 
саобраћајнице испуњавају прописане техничке 
услове, па су самим тим техничке оправдане и могуће. 
Из срачунатих просечних падова терена на овом 
подручју може се закључити да је предвиђена намена 
површина узела у обзир природне услове – 
конфигурацију терена. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
Водоснабдевање регионалнг центра за 

управљање отпадом Срње оствариће се преко 
планираног секундарног вода која ће се прикључити 
на постојећи магистрални вод Ø125. Траса 
планираног секундарног вода пролази дуж прилазног 
некатегорисаног пута предметног комплекса (РЦУО 
Срње). Димензија планираног секундарног вода и 
водоводног прикључка  РЦУО Срње износи мин 
Ø110мм. Потрошња воде предметног комлекса се 
мери водомерима који су смештени у водомерном 
шахту (20). 

Планира се два одвојена система водоснабдевања 
унутар комплекса: 

• санитарна водоводна мрежа и 
• противпожарна хидрантска мрежа 
 
2.5.2.1.1.Санитарна водоводна мрежа 
 
У оквиру улазно-излазне зоне извршиће се 

напајање следећих објеката: Вагарска зграда (1), 
Административна зграда (4), Зграда за раднике (5), 
Радионица (7), Хала са линијом за сепарацију отпада 

(12), Противпожарни резервоар (9) и Бустер постро-
јење за потребе прања возила. 

У оквиру радне зоне извршиће се напајање 
следећих објеката: Хала са линијом за сепарацију 
отпада - МРФ (12) и Постројење за пречишћавање 
процедних вода (ПППВ) (26).  

Сваки објекат на локацији који се напаја 
санитарном водоводном мрежом има један 
(јединствени) водоводни прикључак чија се 
потрошња мери водомерима смештни у појединачним 
прикључним водомерним шахтовима. 

Санитарну мрежу димензионисати према 
меродавним потребама и јединичним оптрећењем. 

 
2.5.2.1.2. Хидрантска мрежа 
 
Противпожарна заштита РЦУО Срње се планира 

помоћу хидрантске мреже: спољне и унутрашње. 
Вода за заштиту од пожара биће обезбеђена из 

постојећег градског водовода и скадиштена у 
компезациони резервоар са постројењем за повишење 
притиска (9), како би се обезбедило стабилно 
водоснабдевање хидрантске мреже, јер се очекује да 
проток и притисак унутар постојеће мреже нису 
довољни. 

Минимална корисна запремина компезационог 
резервоара је 72м3, а то је минимална количина воде 
која је потребна за гашење једног пожара у трајању 
најмање 120 мин. 

Према Правилнику о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 
("Сл. гласник РС", бр. 3/18), спољна хидрантска 
мрежа се планира у виду хидрауличког прстена 
димензије мин Ø110мм око новопланираних објекта, 
сем у случају изградње слепог цевовода пречника не 
мање од Ø80мм и дужне ≤ 80м, у случају када је 
потребна количина воде <10l/s, како је приказано на 
графичком прилогу бр. 07 - План хидротехничке 
инфра-структуре, а у складу са противпожарним 
прописима за изградњу спољне хидрантске мреже. На 
овој хидрантској мрежи се поставља довољан број 
противпожарних хидраната, димензија 80мм на 
довољном међусобном растојању како би се 
обезбедило гашење евентуалног пожара са довољним 
бројем хидраната. Хидранти се по правилу 
постављају као надземни, са заштитом од смрзавања. 
Уколико би надземни хидранти онемогућавали 
несметану комуникацију на локацији, могу се 
заменити подземним хидрантима. Поред хидраната 
који бране објекте се у непосредној близини 
постављају типски хидрантски ормарићи са цревима 
за гашење пожара, млазницама, кључевима и осталом 
типском противпожарном стандардном опремом. 
Спољни хидранти на мрежи се постављају на лако 
приступачним и доступним местима, на међусобном 
растојању не већем од 80м  и на минималном 
растојању од објеката од 5м и максималном не већем 
од 80м. Прстенасти цевовод  хидрантске мреже има 
опрему са цевним затварачима тако да се у случају 
квара на једној грани прстена може остварити 
затварање само те гране, а да се не утиче на проток у 
осталим гранама прстена. У зависности од пожарних 
оптерећења планираних објеката на предметној 
локацији техничком документацијом одредиће се 
потребан проток у цевоводу, с тим што је минимални 
потребан проток воде на хидранту 5l/s и притисак не 
сме бити мањи од 2,5 bar.  

На спољну хидрантску мрежу се прикључује и 
унутрашња хидрантска мрежа објеката са којом чини 
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јединствени систем заштите од пожара. Унутрашња 
хидрантска мрежа предвиђена је у следећим 
објектима: Административна зграда (4), Зграда за 
раднике (5), Радионица (7), Хала са линијом за 
сепарацију отпада (12). 

 
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;  

• водоводна мрежа која се изводи у 
саобраћајницама и платоу, ровове обавезно насипати 
шљунком до потребне збијености како би се спречила 
накнадна слегања рова; 

• 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; 

• хидрантска 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 110мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

• на хидрантској 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). 

 
2.5.2.2. Канализациoна мрежа 
 
Систем одвођења комлетне канализационе мреже 

у границама предметног плана је сеператан, 
предвиђају се два независна канализациона система:  

- атмосферска канализациона мрежа 
o затворени канал 
• за прикупљање атмосферских вода са 

саобраћајница и платоа 
• за прикупљање атмосферских вода са 

компостилишта 
o отворени канали 
• за прикупљање атмосферских вода са околног 

терена и затворене депоније 
- канализација отпадних вода 

Целокупна канализацона мрежа са свим 
хидротехничким објектима је приказан на графичком 
прилогу бр. 07 - План хидротехничке инфра-
структуре. 

 
2.5.2.2.1. Атмосферска канализација са 

саобраћајница и платоа (зауљена) 
 
Атмосферске воде које се прикупљају са 

саобраћајних површина и платоа где се очекује 
загађење бензина и уља скупљају се линијским 
одводним каналима и посебном мрежом затворених 
канала (зауљена  канализација), доводе се до 
сепаратора бензина и уља са таложним делом и после 
третмана се упуштају у планиране ободне отворене 
канале канале. Отворени канали одводе пречишћене 
воде до слапишта, а затим гравитационо у корито 
Безименог потока.  

Према нивелационом решењу саобраћајница и 
платоа зауљена атмосферска канализација се одводи 
до три сепаратора масти и уља (21) из три слива 
предметног план: јужни део старе депоније, северни 
део старе депоније и северни део нове депоније. 

Иза сваког сепаратора бензина и уља поставити 
контролни ревизиони шахт из кога се у сваком 
тренутку може вршити узорковање пречишћених 
вода и провера квалитета пречишћавања. Мора се 
обезбедити стална контрола квалитета пречишћених 
вода, што се поверава надлежној организацији - 
акредитованој лабораторији, која је у обавези да 
узоркује и испита квалитет више различитих узорака 
и да на основу добијених резултата изда Мишљење о 
квалитету отпадних вода. Отпадни муљ који се 
таложи како у сепаратору бензина и уља, тако и у 
сабирном ревизионом шахту испред сепаратора има 
третман опасног отпада и мора се складиштити у 
складу са мерама за одлагање опасног отпада. 
Сепаратор се чисти у одређеним временским 
турнусима, а према осматрању садржаја који се у 
њему прикупља. Чишћење сепаратора поверити 
овлашћеном оператеру.  

Атмосферску канализацију и сепараторе масти и 
уља димензионисати на основу интезитета кише 
двогодишњег повратног периода у трајању од 
10минута, припадајуће сливне површине и 
коефицијента отицаја. 

 
2.5.2.2.2. Атмосферска канализација са 

компостилишта 
 
Атмосферска вода која падне на плато 

компостилишта постаје у великој мери загађена, те се 
таква не може директно испуштати у реципијент. 
Имајући ово у виду предвиђене су линијски одводни 
канали око плато компостилишта који имају задатак 
да прихвате искључиво ове воде и транспортују их до 
ретензије за атмосферске воде са компостилишта 
(15.2). Из ове рентезије трасиране су два излазна 
цевовода. 

Један излазни цевовод  воду из рентезије 
гравитационо одводи до две коморе резервоара за 
процедне воде (25) који се налази у близини 
постројења за пречишћавање процедних вода (26). 
Непосредно пре улаза у коморе резервоара предвиђен 
је шахт са затварачима, од којег се рачвају два 
цевовода, сваки према једној од комора резервоара. 
Из ових комора резервоара вода се одводи на 
поменуто постројење за пречишћавање процедних 
вода на третман. 
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Други излазни цевовод воду из ретензије враћа 
поновово на компостилиште помоћу пумпе, 
рециркулационог вода и надземних хидраната за 
потребе распршивања ове воде по компостилишту. 
Рециркулациони вод је постављен по ободу платоа за 
компостирање. 

 
2.5.2.2.3. Атмосферска канализација – отворени 

канали 
 
Постојећа као и планирана депонија је својим 

сливним подручјем заузела већи део највишљег дела 
сливног подручја Безименог потока. Планираним 
атмосферским каналима у оквиру саме депоније 
прихватиће се све прибрежне атмосферске воде  као и 
воде пале на сам слив депоније и усмериће се према 
једном изливу тј. најнижој тачки главног канала у 
слапиште (27), а затим ће се гравитационо излити у 
корито Безименог потока.  

Атмосферске воде са санитарне и затворене 
постојеће депоније прихватају се мрежом гланих и 
секундарних отворених канала. 

Око тела постојеће депоније планирају се главни 
канали који су подељен на две деонице АТМ 1 и АТМ 
2. Ови канали прихвтају атмосферску воду са 
целокупног сливног подручја регионалног центра за 
управљање отпадом. 

Канале димензионисати на основу интезитета 
кише двогодишњег повратног периода у трајању од 
10минута, припадајуће сливне површине и 
коефицијента отицаја. 

Сви елементи каналске мреже и слапиште морају 
бити изграђени у истој фази када и регионални 
центар. 

 
Услови изградње 
 
• канализациона мрежа се гради 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, односно забрањено је свако 
испуштање свих категорија и типова отпадних вода, 
без претходног пречишћавања; 

• све потенцијално зауљене атмосферске воде, 
са манипулативних површина и интерних 
саобраћајница, пре упуштања у реципијент, обавезно 
третирати на уређају за третман (сепаратору уља и 
масти); 

• обавезно је редовно, квартално, испитивање 
квалитета отпадних вода на месту испуста из уређаја, 
преко акредитованих лабораторија, које су у обавези 
да узоркују и испитају квалитет више различитих 
узорака и да на основу добијених резултата издају 
Мишљење о квалитету отпадних вода; 

• обавезно је утврђивање мерног/мерних места 
за узимања узорака за испитивање и контролу 
квалитета пречишћених отпадних вода; техничким 
решењем предвидети лак приступ местима за мерење 
количине и квaлитета отпадних вода; 

• мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

• мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност мреже и објеката на мрежи; 

• сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 

• колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

• колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

• ровови у којима се постављају колектори 
морају бити насути шљунковитим материјалом, 
максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним 
слојевима како на објекат не би могла да се пренесу 
динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се 
ровови могу засипати земљом из ископа уколико се 
они постављају у травнатим површинама без 
саобраћајног оптерећења); 

• изнад и испод ових инфраструктурних 
објеката се не смеју постављати било какви други 
објекти; 

• атмосферске воде са појединачних парцела се 
одводе површински или системом канала у оквиру 
саме парцеле;  

• атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

• на канализационој мрежи се поставља 
довољан број ревизионих силаза како би се омогућила 
њена контрола у току експлоатације (ревизиони 
силази се постављају на свим преломима трасе у 
хоризонталном или вертикалном погледу и на правим 
деоницама на растојању не већем од 160D, а 
максималном од 50м); 

• шахтове у које се вода директно слива са 
коловоза (шахтови са сливним решеткама од 
нодуларног лива са шарком димензија 490*320мм) 
градити са таложником дубине 40-50цм; 

• сливничке везе треба да су минималних 
димензија 200 мм; 

• шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (1000 мм) и конусних (600 мм) 
елемената; 

• сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви 600 мм са таложником дубине 30-40цм за 
тешко саобраћајно оптерећење D400; 

• на сливнике монтирати сливне решетке; 
• димензионисање канализационе мреже се 

врши хидрауличким прорачуном, с тим што је 
минимална димензија уличног колектора Ø250мм. 

 
2.5.2.2.4. Канализација отпадних вода 
 
На спољну канализациону мрежу се прикључују 

следећи објекти: Вагарска зграда (1), Администра-
тивна зграда (4), Зграда за раднике (5), Радионица (7) 
и Хала са линијом за сепарацију отпада (12).  

Мрежом затворених канала, отпадне воде из 
поменутих објеката који се налазе у подцелини А2 
(административно пословни део) се доводе до 
биолошког пречишћивача отпадних вода (22). 

Канализација отпадних вода из хале са линијом за 
сепарацију отпада се гравитационо одводе до фекалне 
пумпне станице (23), а после се потисним цевоводом 
доводи до канализационог шахта (који се налази у 
близини вагарске зграде), одакле се гравитационо 
одводи до поменутог биолошког пречишћивача 
отпадних вода. Након третмана, пречишћена 
канализација се упушта у контролни ревизиони шахт 
из кога се у сваком тренутку може вршити 
узорковање пречишћених вода и провера квалитета 
пречишћавања. Мора се обезбедити стална контрола 
квалитета пречишћених вода, што се поверава над-
лежној организацији - акредитованој лабораторији, 
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која је у обавези да узоркује и испита квалитет више 
различитих узорака и да на основу добијених 
резултата изда Мишљење о квалитету отпадних вода. 
Из контролног ревизионог шахта пречишћена 
канализација отпадних вода се упушта у секундарни 
ободни канал, одакле се мрежом секундрних канала, 
цевастих пропуста и главног канала АТМ 2 упушта у 
слапиште, а затим гравитационо у корито Безименог 
потока.  

На свим преломима, као и на правим деоницама 
где се налазе изливи отпадних вода из објекта 
поставити ревизионе шахове са отвореном бетонском 
кинетом. Шахтови морају задовољити услове водо-
непропусности. Разводну мрежу канализације отпад-
них вода димензионисати на основу количина 
отпадних вода, с тим што је минимална димензија 
улично развода 250мм.  Приликом израде исте се 
мора обезбедити заптивност спојева. 

Планирати изградњу каналске мреже од 
пластичних материјала, отпорности на темено 
оптерећење према планираном уличном саобраћајном 
оптерећењу. 

Ширина и дубина ровова мора бити таква да 
задовољава услове безбедне монтаже цеви и да 
обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и 
безбедног укрштаја са осталом инфраструктуром у 
саобраћајници. 

Биолошки пречишћивач отпадних вода димен-
зионисати на бази умерене потрошње у току дана по 
кориснику. 

 
Услови изградње 
 
• канализациона мрежа се гради по сепаратном 

систему, независно се одводе отпадие и атмосферске 
воде и оне се не смеју мешати; 

• у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне отпадне воде које одговарају загађењу 
отпадних вода из домаћинства (уколико отпадне воде 
својим загађењем прелазе дозвољене вредности 
морају се пре упуштања у јавну канализациону мрежу 
предтретманом свести на дозвољени степен 
загађења); 

• реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет, односно забрањено је свако 
испуштање свих категорија и типова отпадних вода, 
без претходног пречишћавања; 

• обавезно је редовно, квартално, испитивање 
квалитета отпадних вода на месту испуста из уређаја, 
преко акредитованих лабораторија, које су у обавези 
да узоркују и испитају квалитет више различитих 
узорака и да на основу добијених резултата издају 
Мишљење о квалитету отпадних вода; 

• обавезно је утврђивање мерног/мерних места 
за узимања узорака за испитивање и контролу 
квалитета пречишћених отпадних вода; техничким 
решењем предвидети лак приступ местима за мерење 
количине и квaлитета отпадних вода; 

• 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; 

• 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 Ø250мм; 

 
2.5.2.3. Цевоводи за евакуацију процедних вода 
 
Процедна вода је течност која се филтрира кроз 

слојеве чврстог отпада и са собом односи издвојене, 
растворене и суспендоване честице. Филтрирајући се 
кроз отпад процедна вода са собом повлачи и 
биолошке и хемијске супстанце. Хемијски састав 
процедних вода значајно варира у зависности од 
времена стајања отпада у депонији. 

Процедна вода се сакупља у дренажном слоју 
санитарне депоније, где се поставља двоструки 
заштитни слој, који се састоји од слоја хидрогеолошке 
баријере од сабијене глине са GCL фолијом и 
непропусне HDPE фолије. Тиме је онемогућена 
контаминација подземних вода. 

Процедне воде настале од атмосферских 
падавина и воде везане у комуналном отпаду 
прихватају се системом за евакуацију –  дренажним 
слојем шљунка  и хоризонталном цевном дренажом 
која се поставља по дну нове санитарне депоније. 
Процедна вода прикупљена дренажним системом 
доводи се до ревизионих шахтова за процедне воде 
одакле се посебним главним колектором за процедне 
воде транспортује до резервоара  за процедне воде, 
односно постројења за третман процедних вода. 

У оквиру санитарне депоније планирано је осам 
дренажних поља за прикупљане процедних вода. У 
средини сваког поља планирана је колекторска 
дренажна цев Дренажне цеви перфориране су по 2/3 
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свога обима. Уздужни пад дренажног колектора 
прати пад терена, а попречни падови дна касете који 
гравитирају ка колектору прати пад дна касета. 

 
2.5.2.4. Рециркулација процедних вода 
 
Како би се умањила потреба за пречишћавањем 

процедних вода која се генерише у новој санитарној 
депонији, планира се могућност рециркулације 
процедних вода. За потребе рециркулације процедних 
вода планира се потисни цевовод за рециркулацију 
који повезује пумпну станицу у оквиру резервоара за 
процедне воде и нову санитарну депонију.  

Као тачке  за прикључак на  рециркулациони 
цевовод планирано је осам рециркулационих шахтова 
у појасу непосредно уз касете за одлагање отпада, са 
пратећом опремом за прикључивање. Процедне воде 
могу инфилтрирати назад на депонију на два начина: 

• површинска рециркулација распрскивањем 
(преко рециркулационих прикључака или камионима 
са цистерном) 

• хоризонтална дубинска рециркулација у новој 
санитарној депонији преко перфорираних цевовода 
постављених на различитим нивоима постављеним у 
току насипања отпада; 

Површинска рециркулација прскањем треба да 
буде координисана са  планом одлагања отпада, тако 
да површине на које се наноси рециркулација буду 
што је могуће више удаљене од радних површина. 
Површинска рециркулација се спроводи искључиво у 
периоду године када постоје услови за 
евапотранспирацију. 

Хоризонтална дубинска рециркулација биће 
детаљније дефинисана у оквиру техничке пројектне 
документације. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремену снагу за планиране 

објекте унутар предметног плана преузимамо из 
Идејног решења „Регионалног центра за управљање 
отпадом Срње“ бр. пројекта Е-14/20-1 која износи: 

 
Pj=1030kVA 

 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката и 
дефинисана су тачна места трафостаница и њихова 
места су дата у графичком прилогу.  

На основу претпостављене једновремене снаге, за 
напајање новопланираних објеката у границама 
предметног плана електричном енергијом потребно је 
изградити 2 (две) нове ТС 10/0,4кV снаге до 
1х630kVA типа MBTS-BS. Планом је одређена 
локација за једну ТС, а локација за другу ТС и траса 
напојног кабла до исте, са које је планирано напајање 
постројења за механичко биолошки третман отпада 
(планирано проширење комплекса) биће одређена у 
току реализације постројења за МБТ.  

За напајање новопланираних трафостаница 
планирани су прикључни кабловски водови 10кV, 
којима се она повезују на постојеће трафостанице. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

 
Трасе електроенергетских водова дате су у 

графичком прилогу. 
 
Услови градње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски 

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

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

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

 
Међусобно приближавање и укрштање енергет-

ских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
 Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

• 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV  
• 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог 
кабла.Уколико не могу да се постигну захтевани 
размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи 
кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде 
мањи од 0,3м.Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекомуни-
кациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са 
енергетским кабловима на најмањем размаку који се 
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прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 
0.2м.  При полагању енергетског кабла 35 kV 
препоручује се полагање у исти ров и 
телекомуникационог кабла за потребе даљинског 
управљања трансформаторских станица које повезује 
кабл. 

 
Приближавање и укрштање енер. каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м 
за остале каблове.При укрштању, енергетски кабл 
може да буде положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале 
каблове.Уколико не могу да се постигну размаци 
према горњим тачкама на тим местима енергетски 
кабл се провлачи кроз заштитну цев. На местима 
паралелног вођења или укрштања енергетског кабла 
са водоводном или канализационом цеви, ров се копа 
ручно (без употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви гасовода. Размак 
између енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

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

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином 
паралелног вођења. На местима укрштања цеви 
гасовода се полажу испод енергетског кабла. 

 
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 планирана изградња нове 

телекомуникационe мреже за новопланиране обје-
кате.  

Трасе телекомуникационe мреже дате су у гра-
фичком прилогу.  

За потребе прикључка локације на телеко-
муникациону мрежу планирана је траса за телекому-
никациони кабл у оквиру појаса регулације приступне 
саобраћајнице (приказано у графичком прилогу) 

Планирани телекомуникациони и сигнални 
каблови на локацији полажу се у профилима саобра-
ћајних површина према регулационим елементима 
датим на графичком прилогу. Траса телекомуни-
кационих и сигналних каблова од објекта број 15 
према објектима број 24, 25, 26 и 19 једним делом је 
планирана кроз зелену површину. Алтернативна 
траса телекомуникационих и сигналних каблова 
према објектима 24, 25, 26 и 19 је дата у профилу 
локалне саобраћајнице. 

 
Услови градње телекомуникационих објеката 
 
ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 

директним полагањем у земљу у заштитним 
полиетиленским цевима пречника 40мм. 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 110мм).При укрштању са 
саобраћајницом угао укрштања треба да буде што 
ближе 90◦  и не мање од 30◦. 

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

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

врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања 
треба да буде најмање 30◦, по могућности што ближе 
90◦;   Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и 
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
Телекомуникациони каблови који служе искључиво 
за потребе електродистрибуције могу да се полажу у 
исти ров са енергетским кабловима, на најмањем 
размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, 
али не мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,80 м. 

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

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

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

Од регулационе линије зграда телекомуника-
циони кабл се води паралелно на растојању од 
најмање 0,5м. 

 
2.5.5. Гасификација и грејање 
 
Прикупљање и третман гаса  
 
Депонијски гас настаје микробиолошком раз-

градњом отпада и представља значајан извор 
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антропогених емисија метана. Количина насталог 
гаса зависи од запремине и састава отпада, количине 
биоразградивих компонената, садржаја влаге и 
старости отпада. Током аеробне фазе разградње 
отпада у већој мери настаје угљендиоксид, док у 
анаербној фази настаје метан. Метан и угљендиоксид 
као гасови са ефектом стаклене баште имају утицај на 
климатске промене. Метан има 21 пут већи 
потенцијал глобалног загревања од угљендиоксида.  

Према Директиви о депоновању и Уредби о 
одлагању опада на депоније, захтева се сакупљање и 
искоришћење депонијског гаса уз обнављање 
енергије. Отпадни депонијски гас класификован је 
као обновљиви извор енергије. У случају да 
искоришћење гаса није економично, онда се мора 
спаљивати на лицу места. Правилно управљање 
депонијским гасом од великог је значаја у превенцији 
настајања пожара и експлозија, ширења непријатних 
мириса и емисија гасова са ефектом стаклене баште. 
Према Закону о управљању отпадом све депоније су у 
обавези да врше мониторинг и извештавају о 
емисијама депонијског гаса.                                                                                                                      

Сакупљање и контрола кретања депонијског гаса 
постиже се поставком хоризонталних - биотрнови и 
вертикалних цеви - мултривел. За одвођење и 
спаљивање депонијског гаса на бакљи најчешће се 
користе биотрнови - гасни бунари. Постављају се 
унутар тела депоније.  

Превођење добијеног гаса у електричну и 
топлотну енергију врши се у генератору. Депонијски 
гас може имати калоријску вредност око 15-20 МЈ/м3 
у поређењу са калоријском вредношћу природног 
гаса која исноси око 37 МЈ/м3. Калоријска вредност 
зависи од садржаја запаљивих (метан) и незапаљивих 
гасова (угљен диоксид)  

Депонијски гас може се спаљивати на бакљи или 
сагоревати.  

Сагоревање гаса је знатно енергетски ефикасније 
решење, јер се настала топлотна енергија може 
директно употребљавати.  

Директна употреба депонијског гаса је исплатива 
када су објекти, који би користили депонијски гас као 
гориво, максимално удаљени 8 км од депоније. 
Топлотна енергија се даље може користити за потребе 
домаћинстава, а електрична енергија се може се 
продавати Електропривреди Србије по феедин 
тарифи.  

Предност искоришћења депонијског гаса у 
енергетске сврхе је заштита ваздуха од загађења, 
смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, 
такође постиже се и економска добит.  

Индиректна употреба депонијског гаса је 
производња електричне енергије на генераторима. 
Животни век постројења за третман депонијског гаса 
је релативно кратак. Услед стварања киселих димних 
гасова долази до његовог оштећења. После само 2 
године, постројење се мора у потпуности обновити. 
Поједине технологије захтевају предтретман 
депонијског гаса и додатни оперативни материјал, а 
као нус производ могу настати отпадне воде што 
знатно поскупљује одржавање постројења.  

Предлаже се да се систем за прикупљање и 
пречишћавање гаса угради тек након више година 
рада прве касете за отпад. Стварање депонијског гаса 
зависи од садржаја органске масе у отпаду. 

Детаљно димензионисање може бити урађено тек 
након неколико година рада депоније када буду 
познати основни подаци. 

Постојећа депонија на локацији је главна градска 
депонија у региону. Депонија ради од 1984. године и 
изграђена је без система за заптивање те представља 
неконтролисану депонију. На локацији нема колске 
ваге већ само основне опреме и инфраструктуре. Када 
је у питању рад депоније, она има сталан негативан 
утицај на животну средину у окружењу. Такође 
постоји забринутост за стабилност садашње депоније 
због терена на локацији и у суштини лошег 
функционисања депоније. 

Затварање постојеће депоније и постављање 
система за затварање покривањем могу започети чим 
нова депонија буде пуштена у рад. 

Количина отпада током рада депоније није 
позната, па се зато не може тачно израчунати 
количина произведеног гаса. Након санације локације 
потребно је извршити проверу дегасификације како 
би се утврдило како да се сагори,  односно, искористи 
депонијски гас.  

У свим се случајевима препоручује инсталирање 
активног система контроле (бакља за спаљивање) 
како се емисије депонијских гасова не би пасивно 
испуштале у атмосферу. 

Испитивање дегасификације врши се чим се 
инсталира систем за затварање депоније покривањем. 
У зависности од резултата испитивања биће 
постављен одређени број гасних бунара и глава 
гасних бунара. Гасни бунари ће продирати у систем за 
затварање покривањем. Цеви за сакупљање гаса из 
сваког појединачног гасног бунара биће повезане на 
мерне станице за гас, где се врши мерење притиска, 
квалитета и количине гаса. У случају да искоришћење 
депонијског гаса није економично, онда се мора 
спаљивати на лицу места. 

 
Снабдевање топлотном енергијом објеката  
 
Снабдевање топлотном енергијом објеката на 

депонији, може бити привремено решено, путем 
електричне енергије (ел. котао, ТЕ пећ и сл.), а касније 
по извршеном испитиванњу у потпуности или 
делимично коришћењем депонијског гаса или ко-
ришћењем обновљивих извора енергије постављањем  
топлотних пумпи и др. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
Озелењавање комплекса Регионалног центра за 

управљање отпадом „Срње“, планира се кроз три 
целине. 

Прву целину чини зеленило централног дела 
комплекса, другу ободно постављено заштитно 
зеленило и трећу декоративно зеленило око 
административних објеката и улаза у комплекс. 

Заштитно зеленило се формира са циљем 
спречавања подизања и разношења лаких фракција 
отпада и прашине са депоније на већа растојања, 
заштите од буке, ширења непријатних мириса и 
смањења аерозагађења и ерозије тла. Овај појас 
уједно има и визуелно-естетску улогу изоловања 
депоније која се налази у претежно пољопривредном 
земљишту. Површине је 10,82ха. 

Заштитни појас је планиран као јединствени 
масив према околним парцелама. Део планираног 
појаса чини постојећи шумски масив у оквиру кога ће 
бити задржана сва квалитетна стабла и уклопљена у 
пројектовани појас. Ширина појаса је минимално 20м, 
осим у подцелини А3 где је минимална ширина појаса 
8.5м, како је приказано у графичком прилогу. 
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Приликом пројектовања треба имати у виду 
вишефункционалну улогу заштитног појаса па и 
избор врста мора бити усклађен са тим. Врсте морају 
бити прилагођене условима станишта; осим 
аутохтоних дозвољена је и употреба алохтоних врста 
које су добро прилагођене условима станишта. Како 
би се постигли захтевани ефекти, појас треба 
формирати у најмање три реда високог дрвећа у 
комбинацији са нижим растињем. Ради спречавања 
ковитлаца, појас не сме да буде у виду зеленог зида, 
већ је неопходно обезбедити одређени проценат 
ветропропусности. Врсте за заштитни појас треба да 
имају густу крошњу, крупно и маљаво лишће, са 
својствима раног листања и касног одбацивања 
лишћа. Такође се препоручују врсте које имај мале 
захтеве у погледу неге и одржавања. Погодне су све 
врсте које су одомаћене на том подручју и имају 
хигијенско-санитарна својства. Удео лишћара би 
требало да буде већи и да се креће у проценту око 
70%. Препоручују се врсте из родова: Tilia, Quercus, 
Acer, Fagus, Fraxinus,  Pinus, Sorbus, Carpinus и сл.  

У оквиру зеленог заштитног појаса дозвољено је 
полагање инфраструктурних водова. 

Зелене површине унутар самог комплекса 
обухватају целокупни простор који није под 
постројењима, платоима, објектима и инфра-
структурним објектима. Површине је 10,27ха. Ове 
површине имају пре свега хигијенско-санитарну 
улогу. Оне допуњују функционисање заштитног 
зеленила, доприносећи бољим еколошким условима 
простора. Као и заштитно зеленило спречава 
подизање и разношење лаких фракција отпада и 
прашине са депоније на већа растојања, штити од буке 
и ширења непријатних мириса и смањује 
аерозагађење и ерозију тла. Садња треба да буде у 
пејзажном стилу са великим учешћем високог дрвећа, 
ниских форми лишћара и четинара и жбунастих врста. 
Композиција зеленила на овим површинама мора 
бити једноставна и лака за одржавање. Препоручују 
се аутохтоне врсте уз допуну врстама са широком 
еколошком амплитудом. Одабране врсте треба да се 
одликују отпорношћу на штетне гасове, прашину и 
скромнијим захтевима према земљишту. На улазу у 
комплекс и око управних објеката, зеленило има 
израженију декоративну улогу. Ту се могу садити 
разне ниске, кугласте и пирамидалне форме лишћара 
и четинара и декоративно жбуње. 

Поступак затварања постојеће депоније, након 
завршеног периода експлоатације, завршава се 
рекултивацијом терена са циљем заштите животне 
средине и уклапање предела у окружење. У последњој 
фази рекултивације депонија се уређује као зелена 
површина. Овако формирана површина не може се 
користити за пољопривреду и рекреацију и сл.   

Биолошка рекултивација подразумева заснивање 
вегетационог покривача са минималним захтевима у 
погледу супстрата и са позитивним утицајем на 
педолошке процесе и формирање плодног земљишта. 
У првој фази планира се заснивање травњака 
ливадског типа. Избор врста мора се ускладити са 
условима станишта и захтевима оплемењивања 
земљишта. Травна смеша треба да се састоји од врста 
из рода Festuca, Poa, Trifolium и других које су 
погодне за везивање тла. У другој фази планира се 
заснивање зелене површине садњом високог дрвећа и 
жбуња и стварање стабилног екосистема. Избор врста 
мора бити усклађен са условима станишта и 
оријентисан на врсте са скромнијим захтевима у 
односу на подлогу, отпорне врсте, врсте са израженим 

способностима природног обнављања и фитоцидне 
врсте, као што су: Quercus - храстови; Robinia  - 
багрем; Pinus - бор;  Tilia - липа; Betula - бреза; 
Juniperus - клека; Corylus - леска; Carpinus - граб; 
Prunus - дивља трешња; Fraxinus – јасен и сл. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености гра-

ђевинског 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:  обезбеђењe одговарајућe 
приступне саобраћајнице, решавање у снабдевању 
водом, одвођењу отпадних вода и снабдевању 
електричном енергијом.  

 
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 

 
На предметном простору плана нема 

евидентираних нити заштићених  непокретних 
културних добара, односно споменика културе као ни 
евидентираних археолошких налазишта који подлежу 
заштити.  

Ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања, прекине радове и обавести 
надлежни завод за заштиту споменика културе и  да 
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да 
се сачува на месту и у положају у коме је откривен; 

Уколико се на основу Закона утврди да је односна 
непокретност или ствар културно добро, даље 
извођење грађевинских радова и промене облика 
терена, могу се дозволити након претходно обезбе-
ђених археолошких истраживања, уз адекватну 
презентацију налаза и услове и сгласност службе 
заштите; 

Инвеститор објекта дужан је да обезбеди 
средства за истраживање, заштиту, чување, публи-
ковање и излагање добра које ужива претходну 
заштиту које се открије приликом изградње 
инвестиционог објекта – до предаје добра на чување 
овлашћеној установи заштите; 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, 03 бр. 020-2065/2 од 29.09.2020. године, у 
обухвату плана нема заштићених подручја за које је 
спроведен или покренут поступак заштите, утврђених 
еколошки значајних подручја и еколошких коридора 
од међународног и нацоиналног значаја и еколошке 
мреже Републике Србије. 

Планирана намена површина усклађена је са 
планом вишег реда (Просторни план Града Крушевца 
– Службени лист града Крушевца, бр. 4/11), 
израђеним студијама и посебним истраживањима 
предметне локације. Комплекс депоније налази се око 
6,5км северно од Крушевца, у делу КО Срње и КО 
Велика Крушевица, у природној ували која је 
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отворена према југозападу и окружена листопадном 
шумом, са врло израженом и захтевном конфи-
гурацијом терена. Функционална организација и 
садржаји у функцији комплекса депоније планирани 
су уз уважавање услова и мера санације постојеће 
депоније, као и мера заштите животне средине и 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, који је саставни део плана.  

У циљу заштите природе и биодиверзитета и 
унапређења стања животне средине, у планска 
решења уграђени су прописани услови и обавезне 
мере:  

• објекти комплекса планирани су уз 
максимално очување и заштиту високог зеленила и 
шумског комплекса у источном и југоисточном делу 
комплекса, као и формирањем заштитног зеленила уз 
задржавање постојећих појединачних стабала или 
групе стабала и уклапањем у урбанистичко решење, а 
све слободне површине се озелењавају, формирањем 
травњака и сл.;    

• све отпадне воде са комплекса депоније 
одводе се до постојења за пречишћавање отпадних 
вода, односно објекта за третман отпадних вода, у 
коме се пречишћавају до прописаног квалитета за 
упуштање у природни реципијент, што укључује и 
испитивање квалитета отпадних вода - мониторинг; 

• атмосферске отпадне воде и воде са платоа и 
манипулативних површина одводе се интерном 
канализационом мрежом до постојења за третман 
отпадних вода; 

• инфраструктурно опремање планирано према 
највишим еколошким стандардима, важећим 
прописима и у складу са геотехничким својствима 
терена, применом противерозионих мера, којима се 
спречавају негативни утицаји на животну средину;   

• 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 
осам дана обавести Министарство заштите животне 
средине, односно предузме све мере заштите од 
уништења, оштећења или крађе до доласка овлашће-
ног лица. 

 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
У циљу заштите и унапређења животне средине 

на планском и ширем подучју, Стратешком проценом 
утицаја на животну средину су дефинисане мере за 
ограничење негативних и повећање 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 на подручју обухваћеном Планом 
детаљне регулације и ширем подручју.  

Приликом дефинисања мера заштите животне 
средине узета је у обзир хијерархијска условљеност 
Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере 
заштите уграђене смернице докумената вишег 
хијерархијског нивоа, које се односе на планско 
подручје. У мере су интегрисани услови и мере 
заштите имаоца јавних овлашћења прибављених за 
потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја. 

Заштита животне средине подразумева пошто-
вање свих општих мера заштите животне, природне и 
друштвене средине и прописа утврђених законском 
регулативом. У том смислу се, на основу 

анализираног стања животне средине на планском 
подручју и његовој околини и на основу процењених 
могућих негативних утицаја, дефинишу мере 
заштите.  

Мере заштите имају за циљ да се утицаји на 
животну средину сведу у границе прихватљивости, 
односно допринесу спречавању, смањењу или 
отклањању сваког значајнијег штетног утицаја на 
животну средину. Мере заштите омогућавају развој и 
спречавају конфликте на датом простору што је у 
функцији реализације циљева одрживог развоја. 

 
Заштита воде 
 
Заштита и унапређење квалитета површинских и 

подземних вода заснована је на мерама и 
активностима којима се њихов квалитет штити и 
унапређује преко мера забране, превенције, обаве-
зујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у 
циљу очувања квалитета живота, живог света, 
постизања стандарда квалитета животне средине, 
смањења загађења, спречавања даљег погоршања 
стања вода и обезбеђење нешкодљивог и несметаног 
коришћења вода за различите намене.  

У циљу спречавања, ограничења и компензације 
негативних утицаја Плана на површинске и подземне 
воде,неопходно је спроводити строге мере заштите. 
Све смернице и мере заштите вода морају се 
спроводити у складу са: 

• Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12, 101/16 и 95/18 и 95/18 - др. закон); 

• Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник 
СРС”,  бр. 5/68); 

• Уредбом о категоризацији водотока („Сл. 
гласник СРС”,  бр. 5/68); 

• Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у водe и роковима за њихово 
достизање („Сл. гл. РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16 ); 

• Уредбом о граничним вредностима прио-
ритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово 
достизање („Сл. гл. РС“, бр. 24/14); 

• Уредбом о граничним вредностима зага-
ђујућих материја у површинским и подземним водама 
и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. 
гл. РС“, бр. 50/12); 

• Правилником о утврђивању водних тела 
површинских и подземних вода водотокова („Сл. 
гласник РС“, бр. 96/10); 

• Правилником о одређивању граница подсли-
вова („Сл. гласник РС“, бр. 54/11); 

• Правилником о опасним материјама у водама 
(„Сл. гласник СРС”,  бр. 31/82); 

• Правилником о начину и минималном броју 
испитивања квалитета отпадних вода („Сл. гласник 
СРС”,  бр. 47/83 и 13/84 (исправка)); 

• Правилником о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода 
(„Сл. гласник РС”, бр. 74/11). 

 
Смернице и мере за заштиту вода 
 
• све активности на Планском подручју морају 

обезбедити заштиту и очување квалитета повр-
шинских и подземних вода планског подручја, 
односно, забрањено је свако испуштање свих 
категорија и типова отпадних вода, без претходног 
пречишћавања; 
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• све активности на планском подручју: радови 
на санацији и рекултивацији и остале активности на 
планском подручју, морају се спроводити искључиво 
према условима и мерама које обезбеђују заштиту 
површинских и подземних вода;  

• обавезно је управљање свим врстама и 
категоријама отпадних вода до нивоа који одговара 
граничним вредностима емисије, односно до нивоа 
којим се не нарушавају стандарди квалитета животне 
средине реципијента; 

• регионални центар за управљање отпадом 
опремити објектима за третман отпадних вода из 
целог комплекса (лагуне, ППОВ); 

• обавезно је редовно, квартално, испитивање 
квалитета отпадних вода на месту испуста из уређаја, 
преко акредитованих лабораторија, које су у обавези 
да узоркују и испитају квалитет више различитих 
узорака и да на основу добијених резултата издају 
Мишљење о квалитету отпадних вода; 

• обавезно је утврђивање мерног/мерних места 
за узимања узорака за испитивање и контролу ква-
литета пречишћених отпадних вода; техничким 
решењем предвидети лак приступ местима за мерење 
количине и квaлитета отпадних вода; 

• обавезно је вршити испитивање подземних 
вода преко пијезометара постављених на локацији 
депоније, као и испитивање квалитета површинских 
вода; 

• све потенцијално зауљене атмосферске воде, 
са манипулативних површина и интерних 
саобраћајница, пре упуштања у реципијент, обавезно 
третирати на уређају за третман таложнику-
сепаратору уља и масти; 

• 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, а управљање тако насталим опасним 
отпадом поверити оператеру са дозволом за 
управљање опасним отпадом, уз евиденцију и 
Документ о кретању опасног отпада; 

• 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); 

 
Заштита ваздуха 
 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

Плана детаљне регулације „Регионални центар за 
управљање отпадом – Срње“, обухвата мере 
превенције и контроле емисије загађујућих материја 
из свих извора загађења (покретних и стационарних), 
како би се спречио њихов утицај на постојећи 
квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално 
негативни ефекти на животну средину. Све 
активности приликом извођења радова на санацији и 
редовних активностиу комплексу регионалног центра 
изазваће промене у простору праћене повећањем 
емисије у ваздух, као последицу рада ангажоване 

механизације и меродавних транспортних средстава. 
Наведени утицаји на квалитет ваздуха су временски и 
просторно ограничени на локацију и транспортним 
рутама. Све смернице и мере заштите ваздуха морају 
се спроводити у складу са: 

• Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, 
бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон); 

• Уредба о мерењима емисија загађујућих мате-
рија у ваздух из стационарних извора загађивања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 5/16) 

• Уредбом о условима за мониторинг и захте-
вима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/10, 
75/10 и 63/13); 

• Смернице и мере заштите ваздуха: 
• обавезно је применити најбоље доступне 

технологије у процесу управљања отпадом; 
• санација, техничка и биолошка рекултивација 

овог простора и управљање депонијским гасом, се 
мора извршити у складу са пројектом санације и 
рекултивације; 

• формирати појас заштитног зеленила око 
комплекса, избор садног материјала прилагодити 
функцији заштите од аерозагађења. У избору мате-
ријала избегавати алохтоне, инвазивне и алергене 
врсте; 

• комплекс пејзажно уредити и извршити 
озелењавање слободних површина аутохтоним 
декоративним врстама дендрофлоре, у складу са 
Планом озелењавања, микролокацијским захтевима и 
урбанистичким параметрима; 

• заштиту ваздуха од загађивања спроводити на 
основу програма мониторинга, са мерним местом за 
праћење квалитета ваздуха, који мора бити 
интегрални део мониторинга квалитета ваздуха на 
подручју града Крушевца; 

• обезбедити доступност резултата испитивања 
и праћења стања квалитета ваздуха; 

• обавезно је вршити контролу квалитета 
ваздуха на емитеру из постројења за спаљивање 
депонијског гаса; 

• у случају појаве уситњеног, запрашеног 
материјала применити меру заштите од развејавања и 
подизање прашине ветром - микролокацију са таквим 
материјалом прекрити фолијом; 

• настајање летећих - чврстих честица и њихово 
развејавање по околиниспречити правилним 
спровођењем поступка депоновања (разастирање, 
сабијањеи прекривање инертним материјалом); 

• прашина која ће се стварати при 
манипулацији са инертним материјалом, уклањасе 
влажењем (прскањем) материјала; 

• у летњем периоду, током сушних дана, када је 
повећана могућност ширења прашине, тело депоније 
редовно орошавати водом (рециркулацијом 
процеднихвода системом распрскивача распоређених 
по ободу депоније или прскањем изаутоцистерни); 

• обавезно је покривање компостног материјала 
како би се смањила еманација непријатног мириса из 
компостне гомиле; 

• за случај прекорачења граничних вредности 
нивоа загађујућих материја у ваздуху оператер је 
дужан да предузме техничко-технолошке мере или да 
обустави технолошки процес, како  би се концентра-
ције загађујућих материја свеле у прописане 
вредности;  

• у циљу контроле животне средине и заштите 
ваздуха од загађивања, у границама Плана, при 
имплементацији и реализацији планираних пројеката, 
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објеката, површина, 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 ("Сл. 
гласник РС",бр. 114/08) 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. 
 

Заштита земљишта 
 
Загађење земљишта на подручју Плана детаљне 

регулације „Регионални центар за управљање 
отпадом – Срње“ може бити последица вишего-
дишњег депоновања отпада хетерогеног састава 
(комунални, грађевински, баштенски, амбалажни). 
Опште мере заштите земљишта обухватају систем 
праћења квалитета земљишта (систем заштите 
земљишног простора) и његово одрживо коришћење, 
које се остварује применом мера системског праћења 
квалитета земљишта: 

• праћење индикатора за оцену ризика од 
деградације земљишта; 

• спровођење ремедијационих програма за 
отклањање последица контаминације и деградације 
земљишног простора, било да се они дешавају 
природно или да су узроковани антропогеним 
активностима. 

• Све смернице и мере заштите земљишта 
морају се спроводити у складу са: 

• Правилником о дозвољеним количинама 
опасних и штетних материја у земљишту и води за 
наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. 
гласник РС”, бр.23/94); 

• 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 
и 30/18 - др. закон). 

Мере заштите земљишта од загађивања и дегра-
дације:  

• санација и рекултивација депоније се мора 
спровести у складу са прописаним урбанистичким 
параметрима, правилима уређења и правилима 
грађења прописаних Планом детаљне регулације; 

• по завршетку процеса санације и 
рекултивације, простор рекултивације мора бити 
уређен, нивелисан и озелењен, у складу са планом 
озелењавања; 

• успоставити мониторинг квалитета земљишта 
на подручју Плана детаљне регулације, 

• након затварања постојеће депоније, препо-
рука је да се спроведу све активности које доприносе 
визуелно естетском побољшању вредности подручја, 
кроз рекултивацију, односно обнову педолошког и 
вегетационог покривача; 

• предвидети противерозивне мере у циљу 
заштите од клизишта, одрона и обрушавања употре-
бом камена и других природних материјала; 

• у циљу контроле животне средине на 
локацији, 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; 

Заштита и унапређење природе, биодиверзитета, 
предела и пејзажа 

 
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.  

Према Решењу о условима заштите природе 03 
бр. 020-2065/2 од 21.09.2020. године Завода за 
заштиту природе Србије, у обухвату Плана  детаљне 
регулације регионалног центра за управљање отпадом 
„Срење“ у Крушевцу нема заштићених подручја за 
које је спроведен или покренут поступак заштите, као 
ни утврђених еколошки значајних подручја и 
еколошких коридора од међународног значаја 
еколошке мреже Републике Србије. Планирани 
радови нису у супротности са донетим прописима и 
документима из области заштите природе. Мере 
заштите природе ће се спроводити у складу са: 

• Законом о заштити природе („Сл. гласник РС” 
бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/18-др.закон); 

• Законом о шумама („Сл. гласник РС” бр. 
30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др.закон); 

• Правилника о критеријумима за издвајање 
типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, 
угроженим, ретким и за заштиту приоритетним 
типовима станишта и о мерама заштите за њихово 
очување („Сл.гласник РС“, бр. 35/10); 

 
Смернице и мере заштите којих се треба придр-

жавати: 
• предвидети потпуно инфраструктурно опре-

мање по највишим еколошким стандардима; 
• обавезно је обезбедити ефикасан мониторинг 

животне средине уз могућност брзе интервенције у 
случају акцидентних ситуација; 

• планирати формирање заштитних зелених 
појасева од жбунастих и дрвенастих аутохтоних 
врста, уз употребу листопадних и четинарских врста, 
како би појас био у функцији целе године. Заштитни 
појас мора бити формиран дуж границе Плана, како 
би заштитио околину од загађења гасовима, 
прашином, лаким фракцијама отпада и буком. 
Вегетација би имала улогу и визуелне баријере према 
окружењу. Заштитни појас, колико је то објективно 
могуће треба уклопити у постојећу високу вегетацију; 

• при валоризацији простора за смештај 
објеката, паркинга и слично, који су у функцији 
регионалног центра за управљање отпадом, обавезно 
оставити појединачна стабла и групе стабала и 
уклопити их у урбанистичко решење. Све слободне 
површине озеленити; 

• предвидети да све приступне и манипу-
лативне површине буду бетониране и да имају 
довољну количину сорбената, како би се спречило 
загађење земљишта и подземних вода, у случају да 
дође до расипања уља, мазива и сл. Обавезно је 
редовно одржавање и чишћење свих приступних и 
манипулативних површина; 

• предвидети максимално очување и заштиту 
околног земљишта, високог зеленила и вреднијих 
примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и 
групе стабла); 

• обезбедити очување шумских комплекса у 
околини регионалног центра за управљање отпадом 
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који су значајни, између осталог, и за контролу 
ерозије;  

• прописати да се начин и процедура затварања 
регионалног центра за управљање отпадом уради 
строго у складу са одредбама Уредбе о одлагању 
отпада на депоније у циљу спречавања дотока 
падавинских вода у тело депоније, повећања коли-
чине процедне воде и продужетка процеса одумирања 
депоније, као и обезбеђивање за несметано функцио-
нисање система за отплињавање, све док за тим 
постоји потреба; 

• прописати затварање депоније по високим 
еколошким стандардима. Отпадни материјал 
прекрити изолационим материјалима (сем глине 
пожељно је користити и различите вештачке фолије 
са веома великим степеном непропустљивости), као и 
различито дебелим слојевима (плодне) земље преко 
тога. На самој површини засадити траву, а након 
годину или две предвидети садњу већих биљака, 
жбуња па и дрвеће са плитким кореном и на довољно 
дебелим слојевима земље (за травњаке слој земље не 
сме бити тањи од 20 cm, док код већих биљака треба 
да буде од 60-100 cm); 

• након затварања депоније све до њеног 
одумирања оператер је дужан да предузме све мере 
које се односе на одржавање, надзор, контролу и 
мониторинг простора депоније, као и годишње 
састављање извештаја и његово редовно достављање 
надлежном органу. Такође, обавезна је пријава 
неправилности утврђене контролом и мониторингом, 
а који би могли штетно да утичу на животну средину. 

 
Заштита од нејонизујућег и јонизујећег 

зрачења 
 
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата 

услове и мере заштите од штетног дејства нејо-
низујућих 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); 

• Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о 
нуклеарној сигурности („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 
93/12); 

Општe смерницe и мере за заштиту од нејо-
низујућег зрачења у границама планског документа:  

• предвидети обавезну контролу отпада на 
јонизујуће зрачење приликом уласка на депонију, 
помоћу одговарајућег уређаја за мерење јонизације, 
постављеног на улаз у комплекс; 

• обавезна је контрола степена излагања 
нејонизујућем зрачењу у животној средини и 
контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих 
зрачења; 

• обавезно је систематско испитивање и пра-
ћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној 
средини; 

• обавезно је вођење евиденције о изворима 
нејонизујућих зрачења од посебног интереса;  

• обавезно је означавање извора нејонизујућих 
зрачења од посебног интереса и зоне опасног 
зрачења;  

• обавезно је информисање становништва о 
здравственим ефектима излагања нејонизујућим 
зрачењима;  

• обавезно је информисање становништва о 
мерама заштите и обавештавање о степену 
изложености нејонизујућим зрачењима у животној 
средини;  

• 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 роена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08). 

 
Заштита од буке и вибрација 
 
Емисија буке ће пратити све радове у току 

санације и рекултивације депоније „Срње“. Како би 
негативни утицаји буке у фази реализације били 
сведени у границе прихватљивости, морају се 
поштовати смернице и мере превенције, спречавања, 
отклањања и заштите од штетних ефеката буке по 
живот и здравље локалног становништва у зонама 
утицаја и квалитета животне средине окружења.  

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); 

• Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у жи-
вотној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/10); 

• Правилником о дозвољеном нивоу буке у 
животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10); 

• Правилником о методама мерења буке, 
садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/10); 

 
Смернице и мере заштите од буке и вибрација 
 
• Носиоци пројеката који у обављању делатно-

сти емитују буку, одговорни су за сваку активност 
којим се проузрокује ниво буке виши од прописаних 
граничних вредности; 

• Носиоци пројеката генератори буке су у 
обавези да примењују мере техничке заштите од буке 
за све објекте и делатности генераторе буке; 

• омогућити исправан рад опреме и уређаја, 
спровођењем превентивног одржавања у складу са 
препорукама произвођача, и на тај начин обезбедити 
да ниво буке буде у складу са пројектованим 
вредностима; 

• при извођењу радова, градилиште мора бити 
обезбеђено тако да се смањи и минимизира утицај на 
квалитет ваздуха, појаву и трајање буке (за случај 
интензивних радова и ангажовање тешке механи-
зације у дужем временском периоду треба поставити 
заштитне баријере за смањење негативних утицаја 
аерозагађења и интензитета буке); 

• интерни саобраћај у комплексу (транспортна 
возила, грађевинска механизација) организовати тако 
да се минимизира вероватноћа саобраћајних и других 
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незгода, рад у празном ходу, подизање прашине и 
стварање инпулсне буке; 

• све машине, опрема и уређаји, који су 
потенцијални извори буке морају бити смештени у 
затворене просторије; 

• у случају да мерење буке, након пуштања 
постројења у рад, покаже прекорачења дозвољених 
вредности, потребно је извести додатне техничке 
мере заштите; 

• Носилац Пројекта је у обавези да преко овла-
шћене акредитоване лабораторије изврши контролно 
мерење нивоа буке на граници комплекса, при пуној 
радној ангажованости постројења за управљање 
отпадом, у складу са одредбама Правилника о 
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја 
о мерењу буке  („Сл. гласник РС” бр. 72/10); 

• 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); 

• мерење буке врше стручне институције, 
овлашћене од стране ресорног министарства заду-
женог за послове заштите животне средине које 
уједно и прописује услове и методологију мерења 
буке; 

• у циљу контроле животне средине и заштите 
подручја, становништва и екосистема од прекомерне 
буке, у границама Плана, при имплементацији и 
реализацији планираног пројекта, 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 („Сл. 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.  

 
Управљање отпадом 
 
Концепт управљања отпадом на подручју Плана 

мора бити заснован на укључивању у систем локалног 
концепта управљања отпадом преко Локалног плана 
управљања отпадом града Крушевца као и на 
примени свих неопходних организационих и 
техничких мера којима би се спречили потенцијални 
негативни утицаји на квалитет животне средине. 

Постојећа депонија у Срњу је у експлоатацији од 
1984. године, простире се на површини од 37ha . 
Прикупљањем комуналног отпада из домаћинстава и 
са јавних површина, без индустријског отпада 
обухваћено је градско насеље са околним приград-
ским насељима (приближно 85.000 становника) преко 
надлежног јавног предузећа, ЈКП Крушевац. 
Досадашњи период експлоатације представља 
неадекватно поступање са отпадом, прикупљање без 
претходног одвајања, разврставања и неодговарајући 
третман депонованог отпада. 

У оквиру планираног Регионалног центра за 
управљање отпадом вршиће се третман и збрињавање 
мешаног комуналног и амбалажног отпада са 
територије града Крушевца и општина Расинског 
округа. Циљ је да се у оквиру планираног комплекса 
Регионалног центра за управљање отпадом, 
применом иновативне технологије, смањи удео 
биоразградивих фракција у отпаду, а издвоје 
материјали погодни за поновно искоришћење. 

Управљање отпадом на подручју Плана 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, 88/10,14/16 и 95/18); 

• Законом о амбалажи и амбалажном отпаду 
(„Сл. гласник РС”, бр.36/09); 

• Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. 
гласник РС”, бр.92/10); 

• Правилником о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада („Сл.гласник РС” бр. 56/10); 

• Правилником о начину складиштења, пако-
вања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник 
РС”, бр.92/10); 

• Правилником о обрасцу Документа о кретању 
опасног отпада и упутству за његово попуњавање 
(„Сл. гласник РС”, бр.17/17); 

• Правилником о обрасцу дневне евиденције и 
годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово 
попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.7/20); 

• Правилником о условима и начину сакуп-
љања, транспорта, складиштења и третмана отпада 
који се користи као секундарна сировина или за 
добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр.98/10); 

Смернице и мере управљања отпадом: 
• обавезно је управљање отпадом у скаду са 

одредбама Закона о управљању отпадом („Сл.гласник 
РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)), Закона 
о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС” 
бр. 36/09 и 95/18), Правилника о начину складиште-
ња, паковања и обележавања опасног отпада 
(„Сл.гласник РС” бр. 92/10), Правилник о катего-
ријама, испитивању и класификацији отпада 
(„Сл.гласник РС” бр.56/10 и 93/19), Правилника о 
обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о 
отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. 
гласник РС”, бр.7/20) и Правилника о условима и 
начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна 
сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС” 
бр. 98/10); 

• у складу са Чланом 23, Закона о управљању 
отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 
95/18 (др. закон)) Носилац Пројекта је у обавези да 
преко овлашћене (акредитоване) организа-
ције/лабораторије изврши карактеризацију опасног 
отпада који настаје у редовном раду регионалног 
центра за управљање отпадом; 

• Носилац Пројекта је дужан да у складу са 
Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)), грађевински 
отпад организовано прикупља према условима 
надлежног комуналног предузећа и са локације 
уклања у складу са важећом Одлуком органа локалне 
самоуправе; 

• вишак земље који настаје у фази припреме 
терена за реализацију Пројекта има употребну 
вредност и може се употребити за насипање терена, 
нивелацију, санирање санитарних депонија, процесе 
рекултивације и друге намене, у складу са локалном 
нормативом, према условима надлежног јавног 
комуналног предузећа; 

• након завршетка свих радова на реализацији 
регионалног центра за управљање отпадом, уклонити 
све вишкове грађевинског материјала, опрему и 
механизацију, а све деградиране површине санирати 
и уредити, према захтеву локације. 
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• поставити контејнере за одлагање комуналног 
отпада који настаје при боравку ангажованих радника 
и даље одводити на сепарацију; 

• метал и други рециклабилни отпад (PET, PP, 
HDPE, LDPE, папир, тетрапак, алуминијум) који на-
стаје током сепарације комуналног отпада, сакупљаће 
се, привремено складиштити на локацији, а потом 
уступати уз евиденцију оператеру који поседује 
дозволу за управљање отпадом, на даље поступање; 

• са отпадним материјама које настају у 
процесу сепарације комуналног отпада, а које имају 
карактер опасних материја (батерије, амбалажа кућне 
хемије, фармацеуски отпад и слично) поступати у 
складу са Законом о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)). 
Даљи третман уступити овлашћеном оператеру, уз 
евиденцију и документ о кретању отпада; 

• аталожени муљ, као један од крајњих 
продуката у поступку пречишћавања отпадних вода, 
се мора прикупљати у некорозивним посудама са 
поклопцима, на бетонској подлози и наткривеном 
простору до преузимања од овлашћене организације. 

• Носилац пројекта је у обавези да изврши 
карактеризацију отпадног муља и на основу 
добијених резултата утврди поступање са истим; 

• прикупити сву количину расутог отпада по 
околини, која настаје као последица рада на локацији; 

• у условима у којима долази до повећаног 
стварања прашине редовно врши орошавање у зони 
радова и приступних путева; 

• опасан отпад који може настати на 
градилишним локацијама (отпадно уље) прикупљати 
и безбедно чувати у затвореним посудама на посебно 
одређеном и обележеном месту у складу са 
Правилником о начину складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”,бр. 
92/10) иуступати на даљи третман оператеру који 
поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз 
обавезну евиденцију (документ о кретању отпада); 

• у складу са одредбама Правилника о обрасцу 
документа о кретању опасног отпада, обрасцу 
претходног обавештења, начину његовог достављања 
и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС“, 
бр.17/17) сваку врсту/категорију опасног отпада мора 
пратити документ о кретању опасног отпада који се 
попуњава; 

• талог од чишћења сепаратора масти и уља 
представља опасан отпад и са истим се поступа у 
складу са Правилником о начину складиштења, 
паковања и обележавања опасног отпада („Сл. 
гласник РС”, бр. 92/10). Чишћење сепаратора 
поверити оператеру који поседује дозволу за 
управљање опасним отпадом, уз обавезан документ о 
кретању опасног отпада; 

• забрањено је спаљивање отпада и отпадних 
материја на локацији; 

• у циљу контроле животне средине у границама 
Плана, при имплементацији и реализацији планираних 
пројеката, објеката, површина, 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 
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/08) 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. 

 
 

 Мере заштите 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 животне средине и 
здравља људи. 

Акцидентне ситуације које могу настати на 
подручју Плана у току санације и рекултивације, и у 
току редовних актиности у комплексу Регионалног 
центра за управљање отпадом „Срње“, а могу се 
предвидети јесу пожар и просипање, изливање и 
процуривање нафте и нафтних деривата. Пожар који би 
настао на локацији био би локално и временски 
ограничен, без могућности ширења ван граница 
комплекса и са малим потенцијалним утицајем на 
животну средину и здравље локалног становништва. 

Заштита од удеса и удесних ситуација на подручју 
Плана спроводиће се у складу са: 

• Законом о заштити од пожара (,,Сл. гласник 
РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закон); 

• Законом о експлозивним материјама, 
запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС”, 
бр. 44/77  и 18/89); 

• Законом о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС”, 
бр. 87/18); 

• Правилником о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. 
Гласник РС”, бр. 3/18); 

• Правилником о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика 
од пожара („Сл. лист СРЈ”,  бр. 81/1995); 

• Правилником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона („Сл. лист 
СФРЈ”, бр. 53/88, 54/88 и 28/95); 

• Правилником о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРС”, 
30/91); 

• Правилником о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, 
бр. 87/1993); 

• Правилником о техничким нормативима за 
заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист 
СРЈ”, бр. 11/96). 

 
Мере заштите животне средине и одговор на удес: 
 
• у случају просипања, процуривања нафте, 

нафтних деривата и уља, као акцидента који се може 
јавити приликом земљаних радова на реализацији 
планских решења, приликом допремања и складиштења 
за потребе одржавања машинске опреме, 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, 
14/16 и 95/18 - др. закон); тако настали отпад се предаје 
овлашћеном оператеру који поседује дозволу за 
управљање опасним отпадом на даљи третман, уз 
обавезну евиденцију о преузимању отпада; применом 
превентивних мера заштите, коришћењем исправне 
механизације, ризик од потенцијалног просипања или 
процуривања нафтних деривата и потенцијална 
контаминација земљишта је сведен на минимум; 

• анагажовати исправну механизацију, а 
управљање средствима поверити за то обученим 



 26.06.2021.                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8                                          33 
 

 

радницима; сервисирање механизације на локацији није 
дозвољено; 

• у случају пожара, треба предузети следеће: 
приступа се почетном гашењу пожара, заустављање 
угроженог уређаја и искључивање електричне енергије, 
пожар пријавити обезбеђењу/ватрогасној јединици, 
предузети све мере за спречавање ширења пожара на 
суседне објекте-уређаје, покренути евакуацију људи из 
угроженог дела;  

• при реаговању у случајевима опасности, 
обавезно је коришћење адекватне заштитне опреме 
(заштитно одело, обућа, наочаре, рукавице, маске); 

• нису дозвољене никакви захвати (оправке и 
сервис) на машинама и инсталираној опреми док је иста 
у фази рада; сервисирање средстава рада се мора 
поверити обученим лицима за ту врсту делатности; 

• механизација за санацију треба да поседује 
хватач варница на издувном систему, као и да буде 
опремљена покретним апаратом за гашење почетних 
пожара; 

• забрањено је пушење и рад са отвореним 
пламеном током препакивања, монтаже инсталације за 
дегазацију и када је уочено вентилирање (евакуација) 
гаса из депоније; 

• oпрема и инсталације морају се одржавати 
према упутствима, сагласно нормама, стандардима и 
законским прописима, а технолошка опрема се мора 
редовно одржавати према упутству произвођача; 

• приликом извођења радова на депонији, изнад 
тела депоније може доћи до стварања запаљиве и 
експлозивне смеше метана и других гасова из депоније 
и ваздуха. Због тога треба на градилишту предузети све 
потребне мере да у угроженој зони не дође до појаве 
отвореног пламена, варница или других узрочника 
високе температуре у циљу избегавања акцидентних 
ситуација. На депонији треба да стоји упозорење "ГАС - 
ЗАБРАЊЕН ПРИЛАЗ ОТВОРЕНИМ ПЛАМЕНОМ";  

• при реализацији регионалног центра, обезбе-
дити добру саобраћајну доступност, за брзу интервен-
цију у случају хаварије или другог акцидента; 

• Носилац Пројекта је у обавези да стриктно 
спроводи мере заштите од пожара и мера заштите и 
безбедности здравља на раду, у складу са важећом 
законском регулативом и условима надлежног органа 
противпожарне полиције; 

• Противпожарне апарате и хидрантску мрежу 
потребно је испитивати и вршити сервисирање сваких 
шест месеци, од стране овлашћене установе или сервиса 
и о томе водити евиденцију; 

• Ватрогасна опрема мора бити увек у 
приправности за дејство. Обавезан је дневни визуелни 
преглед опреме и редовна контрола, у складу са Законом 
о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 
20/15, 87/18 и 87/18 (др. закон)). 

 
 
2.8.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
• саобраћајна мрежа омогућава приступ ватро-

гасним возилима до свих 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", 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. 

 
Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 

и ефикасну евакуацију запослених и материјалних 
добара из објеката док слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију запослених 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: 

• 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 објекти ће 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.лист 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), Правилником о 
техничким нормативима за заштиту од пожара 
стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене 
(„Сл. гласник РС”, бр. 22/19), 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 V ("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), Правилнику о изградњи станица за 
снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштењу 
и претакању горива ("Сл. лист СФРЈ" бр. 27/71), 
Правилнику о изградњи постројења за течни нафтни гас 
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и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса 
("Сл. лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о техничким 
нормативима за пројектовање, грађење, погон и  
постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и 
претакању запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ" бр. 
20/71 и 23/71), и осталим важећим прописима из ове 
области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09.17.1 бр. 217-335/20 од 31.08.2020 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 самоуправе израђује План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што представља условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају бити реализовани у складу са прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 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 дискри-
минације 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. 

 
2.10. 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 енергет-
ским својствима зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 69/12 и 
др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката прила-
годити 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.  

 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
• рационална употреба квалитетних енергената и 

повећање енергетске ефикасности у производњи, ди-
стрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисни-
ка енергетских услуга; 

• рационално коришћење необновљивих 
природних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће; 

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова 
са ефектом стаклене баште. Ова директива је 
дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на 
питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању 
енергијом. Овом директивом се постављају минимални 
захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће 
зграде које пролазе кроз велике преправке. 

Посебне мере за унапређење енергетске ефикас-
ности: 

• извођење грађевинских радова на објектима у 
границама Плана, у циљу повећања енергетске ефикас-
ности - боља изолација, замена прозора, ефикасније 
грејање и хлађење; 

• подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности; 

• енергетске ефикасности јавне расвете коришће-
њем опреме која смањује потрошњу; 
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• побољшање енергетске ефикасности водовода и 
канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

• побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила. 

 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда урба-

нистичког пројекта, пројеката парцелације, одн. 
препарцелације и урбанистичко-архитектонског 
конкурса 

 
Урбанистички пројекат може се радити у складу са 

Законом и на захтев инвеститора. 
Пројекат парцелације, одн. препарцелације радиће 

се у складу са Законом и правилима утврђеним планом.  
Планом нису одређене локације за израду урба-

нистичко-архитектонског конкурса. 
 
3.2. Општи урбанистички услови за парцелацију, 

регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења на  грађевинским парцелама. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Грађевинска парцела има по правилу облик 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у 
случају када то подразумева постојеће катастарско, одн. 
имовинско стање, постојећи терен или тип изградње. 

 
Овим планом формирају се парцеле јавне намене за 

саобраћајнице у укупном профилу са зеленилом и 
парцела намењена за комуналне делатности , тј. 
јединствена парцела за изградњу регионалног центра за 
управљање отпадом, која по површини одговара самој 
локацији планираног центра. 

 
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.  

Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу 
регулације. 

 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај грађевинске линије, утврђен је у односу на 

регулациону линију, и у односу на границу катастарске 
парцеле (односно границу локације). 

Подземна грађевинска линија не сме да прелази 
границе парцеле.  

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

Међусобна удаљеност објеката на парцели не може 
бити мања од половине висине вишег објекта. 

Могуће је одступање од диспозиције планираних 
објеката, дате у графичком прилогу, у оквиру 
параметара задатих планом. 

Површина објеката дата у графичком прилогу 
подложна је корекцији, у оној мери коју то изискују 
измењени геотехнички услови локације, технолошки 
процеси који се у њима одвијају или архитектонско 
конструктивна решења. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње кому-

налних објеката, тј. санитарне депоније и грађевинских 
и инфраструктурних објеката неопходних за функцио-
нисање  депоније, који су планирани овим планом. 

На простору Плана поред градње нових објеката 
планира се реконструкција, доградња, адаптација, 
санација већ изграђених објеката у складу са правилима 
датих Планом. 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
 
Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом. 
 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на: 

• индекс заузетости је 30% (на нивоу комплекса) 
• максимална спратност објеката је П, осим 

административне зграда (4) чија је спратност П+1+Пс 
 
Тип изградње објеката 
 
Планирани објекти могу бити постављени као 

слободностојећи ( објекат не додирује ни једну границу 
грађевинске парцеле). 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до 

коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до 
коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

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; 

Висина етажа планираних објеката мора бити 
прилагођена техничко технолошком процесу који се у 
објекту одвија. 
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Изградња других објеката на истој грађевинској 
парцели 

 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне намене. 
При утврђивању индекса заузетости грађевинске 

парцеле, урачунава се површина свих објеката на 
парцели. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Приступ парцели намењеној комуналним делатно-

стима омогућити преко приступне саобраћајнице 
минималне ширине коловоза 6.5м. 

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
• за паркирање возила за објекте јавних функција 

потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике уређује се на грађевинској 
парцели, по критеријуму једно ПМ на 70м2 корисног 
простора. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
Материјализација објеката 
 
Планиране објекте изградити од савремених 

материјала, примерених основној намени  сваког 
појединачног објекта. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка 

подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско обликовање 
морају бити такве да доприносе стварању хармоничне 
слике у окружењу. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења, као и 
техничко технолошким потребама које се одвијају у 
објекту. 

Коси кровови могу бити максималног нагиба 35°. 
 
 
 

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 јавних објеката могу се 
ограђивати транспарентном оградом максималне висине 
2,2м, која може имати парапет максималне висине 0,4м. 

Услови ограђивања објеката који представљају 
непосредну опасност по живот људи, одређује се за 
сваки конкретни случај у складу са посебним 
прописима. 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити Елаборат 
о геотехничким условима изградње. 

 
3.3. Правила грађења по намени и типологији 

објеката 
 
Постојећа депонија-затварање депоније 
 
Затварање постојеће депоније подразумева: 
− депоновање отпада у границама дефинисаним 

планском документацијом; 
− формирање тела депоније у стабилном облику; 
− затварање (изоловање) новоформираних 

површина тела депоније; 
− рекултивацију депоније и прилагођавање 

рекултивисаних површина будућој намени; 
Неопходно је минимизирати штетни утицај 

депоније предузимањем најнужнијих мера заштите 
животне средине, односно максималне могуће 
интервенције које ће пре свега заштитити становништво 
и околне површине од следећих директних узрочника 
заразе и загађења: 

− депонијских гасова који се издвајају из масе 
отпада, што може довести до самозапаљивања депоније 
и развејавања густог, штетног дима 

− ширења непријатног мириса отпада који се при 
хемијским и биолошким реакцијама, а под дејством 
топлоте и атмосферских падавина распада, јер није 
прекривен инертним материјалом 

− процедних вода које настају у телу депоније и које 
могу да доведу до загађења земљишта, подземних и 
површинских вода у широј околини 

− директног контакта људи, домаћих животиња и 
птица са отпадом који је сигуран преносилац заразе. 

Имајући у виду да је реч о ограниченом простору 
депоније, концепцију санације  свести на формирање 
стабилних косина отпада и завршног планума на врху. 
Поред промене облика депоније потребно је 
предузимање свих додатних мера које омогућавају 
смањење штетних утицаја и рационално одлагање 
отпада у будућем периоду. 

Радови на санацији и ремедијацији постојеће 
депоније треба да обухвате: 

− Обликовање отпадне масе према дефинисаним 
границама 

− Уградњу слојева затварања депоније 
− Изградњу мреже биотрнова 
− Повезивање мреже биотрнова на хоризонталне 

цевоводе за транспорт депонијског гаса; 
− Третман и искоришћавање депонијског гаса; 



 26.06.2021.                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8                                          37 
 

 

− Изградњу бунара за прикупљање процедних вода 
из депоније и потисног цевовода за евакуацију 
процедних вода ка будућем пречистачу процедних вода; 

− Изградњу ободног канала за атмосферске воде са 
затворене депоније и пратећих изливних конструкција. 

Слојеве за затварање депоније ускладити са 
Уредбом о одлагању отпада на депоније ("Службени 
гласник РС", број 92/2010-3) за санитарне депоније. 

 
Биотрнови-дегазација депоније 
 
Дегазација ће бити спроведена у процесу коначног 

обликовања и прекривања постојеће депоније. 
Систем за управљање депонијским гасом чине 

следећи елементи: 
- Вертикални биотрнови; 
- Опрема за повезивање вертикалних биотрнова на 

хоризонтални цевовод; 
- Мрежа хоризонталних цеви за спровођење 

депонијског гаса; 
- Замке за издвајање кондензата; 
- Шахт за издвајање кондензата; 
- Јединица за спаљивање депонијског гаса (део нове 

депоније); 
- Јединица за комбиновану производњу топлоте и 

електричне енергије 
Пречници биотрнова требају бити од 0,5 – 1,0 m, а 

њихова дубина износи од 50 – 90% дубине отпада, 
изузев у случају појаве високих процедних вода када се 
њихова дубина зауставља на нивоу процедних вода. 

Цевоводе за хоризонтални транспорт гаса се где год 
је то могуће поставити надземно. 

 
Постројење за третман депонијског гаса 
 
Третман депонијског гаса се састоји из јединице за 

спаљивање депонијског гаса и јединице за комбиновану 
производњу топлоте и електричне енергије.  

Капаците јединица за спаљивање депонијског гаса 
мора бити min 700 m3/h. 

Препорука је да се за комбиновану производњу 
топлотне и електричне енергије користи јединица са 
технологијом која се заснива на моторима са 
унутрашњим сагоревањем, а најчешће се примењује за 
добијање електричне енергије из депонијског гаса. 

 
Компостилиште 
 
Компостне линијске гомиле формирати у три 

гомиле, тако да буду максималне ширине 3.0м, висине 
1.5м  и дужине 50м. 

Компостне линијске гомиле у МБТ формирати тако 
да максималне ширине 8.0м, просечне висине 2.5м  и 
дужине 50м. 

 
Нова санитарна депонија 
 
Формирање тела депоније 
 
Санитарна депонија се формира земљаним 

радовима на локацији, који обухватају ископ и насипање 
земљаног материјала. У оквиру насипа око санитарне 
депоније планирани су коридори неопходни за 
приступне путеве и пратеће инсталације. 

Збијеност материјала за изградњу санитарне касете 
мора да задовољава критеријуме дефинисане важећим 
стандардима, прописима и правилницима, који треба да 
буду дефинисани након детаљних геотехничких 
истражних радова на овој локацији.  

Планирати изградњу насипа са најниже стране 
санитарне депоније, а остатак санитарне депоније 
формирати ископом терена. На насипу је планирана и 
главна саобраћајница за приступ санитарној депонији и 
простор за инсталације депоније. Дно касета формиртиа 
као дренажна поља, са потребним уздужним и 
попречним нагибима. 

 
Слојеви облоге 
 
Слојеве за  изолацију дна санитарне касете усвојити 

у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније 
(„Сл. Гласник РС“, број 92/10).  

 
Касете регионалне депоније 
 
Планира се извођење три касете, које одговарају 

фазама изградње. 
Касете ће се попуњавати до кота предвиђених 

планом попуњавања, тако да се у последњој фази 
отпадом попуњава највиши пројектовани део депоније. 
Касете санитарне депоније ће бити одвојене при-
временим насипима. 

 
3.4. Мониторинг депоније 
 
У циљу праћења и промене утицаја који санитарна 

депонија врши на животну средину, за време 
експлоатације санитарне депоније, као и за време 
пасивне фазе рада, након затварања, предвиђене су мере 
мониторинга карактеристичних параметара према 
Уредби о одлагању отпада на депоније (Службени 
Гласник 92/2010). 

На локалитету санитарне депоније „Срње“ у 
Крушевцу, планирати следеће врсте мониторинга: 

• Мониторинг метеоролошких параметара; 
• Мониторинг површинских вода; 
• Мониторинг процедних воде; 
• Мониторинг емисије гасова; 
• Мониторинг подземних вода; 
• Мониторинг количине падавинских вода; 
• Мониторинг стабилности тела депоније; 
• Мониторинг заштитних слојева; 
• Мониторинг педолошких и геолошких каракте-

ристика 
Вршење мониторинга и вођење евиденције о 

мониторингу је обавеза оператера депоније. Сви подаци 
добијени у процесу мониторинга параметара на 
депонији евидентираће се од стране овлашћеног лица на 
депонији и достављати периодично Агенцији за заштиту 
животне средине републике Србије. 

 
3.5. Графички прилози 
 
Саставни део овог Плана чине и графички прилози и то: 
1. Постојећа намена површина Р 1:2000 
2. План намене површина Р 1:2000 
3. Регулација саобраћајница и регулационо 

нивелациони план Р 1:2000 
4. План површина јавне намене Р 1:2000 
5.План грађевинских парцела са аналитичко-

геодетским елементима за обележавање Р 1:2000 
6. План санације и ремедијације постојеће депоније 

Р 1:1000 
7. План хидртехничке инфраструктуре 1:2000 
8. План електроенергетике и телекоминикација Р 

1:2000 
9. План гасификације Р 1: 2000 
10. Синхрон план Р 1:2000 
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом нових, 

као и радовима на одржавању, санацији и адаптацији 
постојећих 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. 

Препорука је да се изградња депоније одвија у 
четири фазе, и то: 

 
Прва фаза подразумева следеће: 
  
Изградња касете 1 санитарне депоније, вагарска 

зграда, колска вага, нова трафо станица, админи-
стративна зграда, зграда за раднике, Паркинг, 
Радионица, Манипулативни плато за одржавање возила, 
противпожарни резервоар, плато за прање возила, 
станица за точење горива, хала са линијом за сепарацију 
отпада, хангар за балирани отпад, колска вага за остатке 
отпада, уређај за прање точкова, плато за привремено 
складиштење опасног отпада, надстрешница за 
механизацију на депонији, водомерни шахт, сепаратор 
уља и масти, СБР, пумпна станица фекалне воде, 
постројење за третман депонијског гаса, резервоари за 
процедне воде, постројење за пречишћавање процедних 
вода, слапиште, премештање постојећег отпада у 
пројектом задате границе санације постојеће депоније, 
бунар процедне воде у постојећој депонији  

 
Друга фаза подразумева следеће: 
 
Санација касете 1 санитарне депоније, изградња 

касете 2 санитарне депоније, компостилиште са 
надстрешницом за механизацију, складиштем за 
компост и ретензијом атмосферских вода, комплетна 
санација и рекултивација постојеће депоније 

 
Трећа фаза подразумева следеће: 
 
Санација касете 2 санитарне депоније, изградња 

касете 3 санитарне депоније,  
 
Четврта фаза подразумева следеће: 
 
Санација касете 3 санитарне депоније 
 
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. 

 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1. Урбанистички планови који се стављају ван 

снаге 
 
Усвајањем овог плана, ставља се ван снаге Детаљни 

урбанистички план депонија смећа „Срње“ из 1981. 
године. 

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: 350-579/21             ПРЕДСЕДНИК, 
Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
210 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-
одлука УС, 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 и 37/2019-др.закон, 9/20 
и 52/21), члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС", бр. 129/07) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града  Крушевца, на  седници одржаној 
дана 25.06.2021. године донела је 

 
П Л А Н   

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА  

У МАКРЕШАНУ 
 
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. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 
– одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. 
закон, 9/20 и 52/21) у даљем тексту Закон; 

 
• Правилник о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, бр. 32/19); 

 
• Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља 

у Макрешану, бр. 350-231/2020 од 20.03.2020.год. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 2/20); 

 
• Одлука о приступању изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације гробља у Макрешану 
на животну средину бр.350-203/2020 од 12.03.2020.год., 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 2/20); 

 
Плански основ за израду Плана детаљне регула-

ције: 
 
• План генералне регулације ''ИСТОК 3'' („Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 14/19“) 
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1.2.  Обавезе, услови и смернице из плана вишег реда и других докумената значајних за израду плана 

 

1.2.1 План генералне регулације „ИСТОК 3“ („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/19“) 

 

ПГР-ом „Исток 3“ у Крушевцу одређене су зоне за даљу разраду, односно планирана је израда планова детаљне 

регулације, од којих је један ПДР гробља у Макрешану. 

 

Обухват плана чини урбанистичка целина 8.1.тј. урбанистичка подцелина 8.1.1. као део просторне рубне зоне 

''Исток'', коју карактерише заступљеност становања малих густина  периурбаног типа као претежне намене. 

 

Претежне, допунске и пратеће намене за урбанистичку подцелину, у ПГР-у Исток 3: 

 
 
 

Ознака урб. 
подцели не 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

 
 
 
 
 
 

8.1.1. 

становање ПС-01 ПЦ-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 
заштитно 
зеленило 

- - 

привредне 
делатности ПД-03 ПД-02 

спорт и 
рекреација 

СР-02 
СР-03 

 
комуналне 
делатности гробље (Г) 

јавне функције 

 
школство (Ш) 

месна заједница  
и дом културе  

(МЗ) 

 
 
Правила уређења и правила грађења дефинисана 

овим планом су уједно и смернице за израду планова 

детаљне регулације. 

„Као површине јавне намене опредељене су 

саобраћајнице у укупном профилу, површине за 

комуналнe делатности, зелене површине (парк, 

заштитно зеленило), водене површине. “ 

„У обухвату плана се задржава постојеће гробље и 

планирано је његово проширење. Све грађевине, које се 

изводе за потребе гробља морају бити комунално 

опремљене.“ 

 

„У зонама за које се обавезно доносе планови 

детаљне регулације, површине јавне намене биће 

прецизно дефинисане у даљој планској разради.“ 

Површине у обухвату Плана су планом вишег реда 

обухваћене границом грађевинског подручја. 
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ИЗВОД ИЗ ПГР-а ИСТОК 3 - Планиране претежне намене по урбанистичким  целинама 
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1.2.2. Остала планска документација од значаја 
за израду плана 

 
У претходном периоду није рађена планска 

документација којом би били утврђени услови уређења 
и услови градње у обухвату планског подручја. 

За потребе утврђивања погодности локације урађен 
је Елаборат геотехничких услова проширења гробља у 
Макрешану – „GeoProjekting“ Ниш бр.13-06/20, јун 
2020.г., којим је показано да општа процена погодноси 
терена и природних карактеристика за подручје плана, 
нема значајнијих ограничења. 

 
 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
План обухвата простор који се налази у 

северозападном делу насеља Макрешане, односно 
обухвата постојеће гробље, у непосредном контакту са 
државним путем 1. Б реда бр.38. 

Граница плана почиње у североисточном делу од 
тромеђе к.п.бр. 7142, 2791 и 2828, и иде у смеру казаљки 
на сату према југу, пресецајући следеће к.п.бр. 2828, 
2827, 2825, 2824, 2823, 2821, 2820, 2819/1 и 2819/2, 
одакле скреће према западу, обухватајући к.п.бр. 2753 и 
2734, до тромеђе к.п. 2734, 2756/1 и 2733. Од те тачке 
граница скреће према северозападу, западним 
границама к.п.бр. 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 
2742/3, 2742/1 и 2742/2 (коју обухвата) и чијом северном 
границом се ломи према североистоку и истоку 
обухватајући и к.п.бр. 2744, 2746 и 2745, до тромеђе 
к.п.бр. 7142, 2791 и 2828, одакле је опис и започео, све 
КО Макрешане. 

Попис катастарских пацела у обухвату Плана: 
(целе) 2744, 2742/1, 2742/2, 2742/3, 2741, 2740, 2739, 
2738, 2737, 2736, 2735, 2734, 2753, 2752/1, 2752/2, 2751, 
2750, 

2749, 2748, 2747, 2746, 2745, као и делови 
катастарских парцела: 2791, 2828, 2827, 

2825, 2824, 2823, 2821, 2820, 2819/1 и 2891/2. 
Све парцеле у опису припадају КО Макрешане. 

Површина обухвата Плана је 2,04 хектара. 
 
1.4.  Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Насеље Макрешане налази се у североисточном 

делу територије града Крушевца, припада МЗ 
Макрешане, на правцу државног пута 1. Б реда бр.38. 
Постојеће гробље лоцирано је северозападно од насеља 
и јужно од државног пута 1. Б реда бр.38. 

Подручје обухваћено Планом представља део рубне 
зоне ''Исток'', односно део приградског насеља Макре-
шане. Планом генералне регулације „Исток 3“ дефи-
нисана је претежна намена и опредељена површина за 
уређење гробља у овом насељу, у оквиру урбанистичке 
целине 8.1.1. Овим Планом је обухваћено постојеће 
гробље и планирано проширење. 

 
1.4.2. Природне карактеристике подручја 
 
Геоморфолошке карактеристике подручја плана и 

подручја Крушевца, условљене су положајем у 
западноморавској долини, где су развијене простране 
алувијалне равни доњег тока Западне Мораве и Расине 
са израженим језерским и речним терасама. 

У обликовању рељефа на подручју плана 
најзначајнију улогу имају процеси млађе геолошке 
историје, обликовањем речних тераса, као и дејство 
егзогених сила у долини Западне Мораве, где је 
формирана Сталаћка клисура, као специфичан пример 
епигенетске долине. 

Геолошке карактеристике терена представљене су 
речним и језерским седиментима и чине их класичне 
пелитске и карбонатне формације морски сармат и понт, 
развијен запано од Карпата – Панонски басен, а све 
речне терасе пружају различите погодности за изградњу. 

Подручје плана се налази на прелазу ниже у вишу 
терасну раван, са надморском висином од 152м у 
североисточном делу до 166м у јужном делу плана, тако 
да је терен широко отворен према западу и северозападу. 

Педолошки састав земљишта чини гајњача на 
сувљим и оцедним теренима, где се налазе већи 
комплекси пољопривредног земљишта. 

У хидрогеолошком смислу терени на подручју 
плана спадају у безводне, без површинских водотока, 
док подземне воде нису довољно истражене. 

На основу доступних карата сеизмичких хазарда, 
територија града Крушевца у целини припада зони 80 
MCS, што означава условну повољност са аспекта 
сеизмичности, зону са умереним и условно повољним 
степеном угрожености и средњом вероватноћом појаве 
потреса. 

 
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 
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. 

Општа процена погодноси терена и природних 
карактеристика је да подручје плана, нема значајнијих 
ограничења, али обзиром на планирану намену 
неопходно је спровођење детаљних хидрогеолошких 
истраживања, како би се дефинисала детаљна намена 
површина и одговарајући капацитети инфраструктуре. 

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје дефинисано је границом обу-

хвата плана која уједно представља и границу грађевинског 
подручја, приказаном у графичком делу плана. 

 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
У обухвату Плана је простор постојећег гробља, 

које је у потпуности изграђено без могућности 
организовања било каквих приступних стаза и 
слободних површина и јасно дефинисаних гробних 
поља, неизграђено земљиште које је обрасло у 
самоникли засад дрвећа, шибља и жбуња и приступни 
земљани колски прилаз са западне стране постојећег 
гробља. 
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1.4.5. Трасе, коридори и капацитети инфра-
структуре  

 
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 северо-
источне стране, без асфалтног коловозног застора и са 
неадекватним профилом за двосмерни саобраћај и делом 
Државног пута IБ реда број 38 Крушевац – Блаце – 
Белољин (са севрнозападне стране). 

У оквиру подручја Плана нема уређених паркинг 
места на јавним површинама.  

 
Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу постојећа саобраћајница у 

оквиру предметног комплекса  
са савременим коловозним застором задржава своју 

нивелету коловоза. 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. 

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. 

Постојећи терен је оцедан и у паду ка државном 
путу I Б реда бр. 38. Услови одвођења вода гравита-
ционим путем су повољни. 

 
1.4.5.2. Хидротехничка инфраструктура  
 
Водоводна мрежа 
 
Постојеће гробље је прикључено на уличну 

водоводну мрежу. На локацији 
постојећег гробља постји водомерни шахт који је 

опремљен водомером са одговарајуђим вентилима. 
 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Јавна канализација отпадних вода није изграђена. 
 
Мрежа атмосферске канализације и водопривредна 

инфраструктура 
 
Предметна локација се налази западно од Слениног 

потока, на узвишењу, тако да није изложена великим 
водама које се у потоку могу појавити. Одводњавање 
постојећег терена је површинско. 

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена је 

кабловским и ваздушним водовима 1kV. 
Кабловски водови 1 kV су приказани у оној мери у 

којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
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. 

 
 
ДЕО II - ПЛАНСКИ ДЕО  
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Овим Планом детаљне регулације планира се 

изградња проширења постојећег гробља са пратећим 
елементима (гробна поља, капела и паркинг). 

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 комуналном 
инфраструктуром. 

 
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 подељено је на 
урбанистичке блокове, у складу са планираном 
организацијом и наменом простора. 

Планом је дефинисана детаљна намена простора као 
и њој компатибилна намена. 

 
2.2.1. Урбанистички блок ''А'' 
 
Овај блок обухвата постојеће гробље и део 

приступног пута до гробља. Простор приступног пута је 
организован тако да се формира приступна саобра-
ћајница. 

У оквиру овог блока налази се и објекат за 
организовање помена који и даље остаје у функцији. 

Комуникација кроз постојеће гробље одвијаће се 
преко постојећих стаза и прилаза. 

 

Ознака 

блока 

Намена површина 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

А 
Постојеће 

гробље 
Гробна  
поља зеленило / 
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2.2.2. Урбанистички блок ''Б'' 
 
Овај блок обухвата планирани простор за 

сахрањивање и део приступног пута. 
Простор приступног пута (са исрочне стране 

локације) је организован тако да се формира 
приступна саобраћајница са паркинг простором који 
се на њу директно наслања. 

Простор за сахрањивање организован је кроз 
гробна поља, испресецана потребним стазама. 
Простор опредељен за сахрањивање уоквирен је 
заштитним зеленилом. Главна колско пешачка стаза 
позиционирана је у централном делу локације 
пратећи нагиб терена, тако да се надовезује преко 
постојеће стазе и оствари функционалну фезу са 
постојећим гробљем. 

У крајње североисточном делу блока планира се 
изградња капеле са местом за два одра, око које је 
формиран комеморативни плато. 

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 број гробних места је 960 места, и то 
у једноструким гробовима 21, двоструким 756 и 
троструких 183. У непосредној локацији капеле 
планирано је постављање чесме. Такође је планирано 
постављање контејнера за одлагање отпада. У овом 
блоку се планира и паркинг простор за путничка 
возила, укупан број паркинг места је 17 паркинг 
места. 

 

Ознака 

блока 

Намена површина 
Компатибилна 

намена 

намена тип намена тип 

Б гробље Гробна  
поља зеленило / 

 

2.3. Биланс површина 
 

намена  

површина 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 
Пољопривредно 

земљиште 
0,63 31,34 0 0 

Гробље 1,33 66,17 1,76 87,56 

Саобраћајнице у 
укупном профилу 0,054 2,68 0,092 4,57 

Зеленило 0 0 0,156 7,76 

УКУПНО 2,01 100 2,01 100 

 

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 
 

намена површина Површина (aрa) 
(планирано стање) 

Гробље 193,62 ара 

Саобраћајнице у укупном 
профилу 

9,20 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 новоформиране 

грађевинске парцеле 

попис парцела 

Саобраћајницe у 

укупном профилу 

све КО Макрешане 

1 

део 

к.п.бр. 

2791, 2745, 2746, 2751, 2752/1, 

2752/2, 2753, 2819/1, 2819/2, 2820, 

2821, 2823, 2824, 2825, 2827 и 2828 

 

Гробље 

Све КО Макрешане 

2 

цела 

к.п.бр. 

2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 

2739, 2740, 2741, 2742/1, 2742/2, 

2742/3, 2744, 2747, 2748, 2749 и 

2750 

део 

к.п.бр. 

 
2745, 2753, 2746, 2751, 2752/1, 
2752/2 и 2753 
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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 Просторног плана 
 
Планом генералне регулације „ИСТОК 3“ („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 14/19“) планирано је да 
локална ободна саобраћајница представља део ниже 
мреже саобраћајница (некатегорисани пут). 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу саобраћајница за 

приступ гробљу представља ободну саобраћајницу за 
посматрани простор, и служи као приступна саобра-
ћајница. 

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 саобра-ћајницом и служи за 
непосредни приступ гробљу од стране корисника. 
 

Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, плани-

рано је да саобраћајнице имају следеће техничке 
карактеристике: 

• Саобраћајница (некатегорисани пут) са источ-
не стране гробља О1-О2 за двосмеран саобраћај, 
ширине коловоза 3.00 метара и једностраним 
каналом; 

• Саобраћајница (некатегорисани пут) са 
источне стране гробља О1-О2 за двосмеран саобраћај, 
ширине коловоза 5.00 метара, управним паркирањем 

5.00 метара и једностраним каналом; 
• Колско пешачки приступ унутар гробља, 

ширине коловоза 3.00 метара, без тротоара; 
Радијуси укрштања приступних саобраћајница 

гробљу са ободном саобраћајницом су мин 5,00 
метара. 

Техничке карактеристике поменутих саобраћај-
ница дате су на графичком прилогу бр. 3. 

 
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 повр-
шине (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 управног паркирања на саобраћајници О2-
О3 укупног капацитета 17 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. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на про-
стору плана није дозвољено.  

 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
За новопланиране саобраћајнице и пешачке стазе 

дато је планирано нивелационо 
решење тачности до на 1cm у графичком прилогу. 

Дате висинске коте представљају апсолутну 
надморску висину планираног уређења. 

Подужни падови су изражени у процентима на 
одређеној дужини. 

Планиране коте дате су као асолутне на 
карактеристичним преломима као и планираним 
укрштајима у нивоу. Постојећи терен је брдовит са 
планираним минималним падом од 0,5% и подужним 
падовима до 10,85% . Подужни падови су усвојени на 
основу сагледавања постојећег стања њиховог 
уклапања планираних саобраћајница са постојећим 
тереном и са постојећом саобраћајницом. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
Потребно је водоводну мрежу довести до 

локације која је предвиђена за проширење постојећег 
гробља. Прикључак остварити у постојећем 
водомерном шахту после водомера. 

У оквиру простора се планира постављање три 
јавне чесме. Минимална димензија новопланиране 
водоводне линије је Ø20мм. 

 
Услови изградње 
 
• материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање; 

• минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 0,8м 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; 
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• 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 
 
Одвод   воде од   чесми   мрежом   затворених   ка-

нала     довести   -   укључити   на новопланирани 
сенгруб која ће се изградити у оквиру граница 
планског документа. Услед недостатка јавне кана-
лизације није дозвољено површинско одводњавање 
од чесме која ће се градити у оквиру простора. 
Обавезно обезбедити потпуну водонепропусност 
сенгруба и потребно је уговором обезбедити 
овлашћеним привредним субјектом, редовно 
одржавање сенгруба и његово пражњење са одводом 
на одређену градску депонију. 

Минмални профил канализационе мреже износи 
Ø150мм. Минимални пад цеви износи 0.8%, а 
максималан 11.0%. 

Атмосферске воде се ни у ком случају не смеју 
одводити у сабирну јаму – сенгруб. 

Канализацију отпадних вода са локације 
прикључити на јавну (уличну) канализацију по њеној 
изградњи. 

 
Услови изградње 
 
• 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; 

• 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. Одводњавање локације 
 
Постојећи терен се налази у паду у правцу ка 

североистоку и одводњавање је 
површинско што се планира и у току 

експлоатације. 
Локација није под утицајем великих вода из 

водотока Слениног потока која се налази са источне 
стране комплекса, знатно ниже и на приличној 
удаљености, те се не планирају никакве мере у циљу 
регулације речног тока. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 

Потребну једновремену снагу за планирани 
пословни простор рачунамо према потреби од: 140W 
по m2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
K=0,6 према следећем обрасцу 

Pj = p x S x k 

где је (k) фактор једновремености, (s) бруто 
развијена површина планираног простора и (p) 
потребна снага по m2 бруто развијених површина. 

На основу претпостављених површина новопла-
нираних пословних објеката, потребна је једновре-
мена снага 

Pj=16kW 
 

На основу претпостављене једновремене снаге 
16kW, за напајање новопланираног објекта у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити нов прикључни подземни 
кабловски вод 1 kV. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. Трасе 
електроенергетских водова дате су у графичком 
прилогу. 

 
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. 
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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 енергет-
ских каблова 

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

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

Приближавање и укрштање енергетских и теле-
комуникационих каблова 

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

• 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
• 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог 
кабла.Уколико не могу да се постигну захтевани 
размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи 
кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде 
мањи од 0,3м. Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м.  
Телекомуникациони каблови који служе искључиво 
за потребе електродистрибуције могу да се полажу у 
исти ров са енергетским кабловима на најмањем 
размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, 
али не мањем од 0.2м. При полагању енергетског 
кабла 35 kV препоручује се полагање у исти ров и 
телекомуникационог кабла за потребе даљинског 
управљања трансформаторских станица које повезује 
кабл. 

 
Приближавање и укрштање 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 под-

земних 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 

мреже за новопланирани објекат. 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. 
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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 телекому-
никационог 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 телекомуника-
ционог кабла и фекалне канализације на међусобном 
размаку од најмање 0,5 м.Укрштање телекомуникац. 
кабла и цевовода фекалне канализације врши се на 
размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да 
буде што ближе 90◦ а најмање 30◦. 

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

Од регулационе линије зграда телекомуника-
циони 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 
јавних функција врши се прикључком електро-
термичких уређаја на електроенергетску мрежу. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
Зеленило специфичне намене – зеленило гробља 
 
Дуж западне, јужне и делимично источне границе 

проширења гробља, планира се заштитно зеленило 
минималне ширине 3м. С обзиром да се простор 
гробља наслања на пољопривредне површине, улога 
зеленила је, пре свега, заштита од ветра и ублажавање 
микроклиматских услова. За зелени појас се могу 
користити и постојећа квалитетна стабла која су 
самоникла на простору планираном за заштитно 
зеленило. 

У оквиру парцеле, планира се садња дрвореда 
лишћара са улогом засене дуж колско- пешачке стазе. 
У непосредној близини гроба не смеју да се саде врсте 
које имају јак површински корен. У централном делу 
гробних парцела, планира се зеленило у виду трака 
ширине 2м са високим лишћарима за засену. 

Ниске четинаре пирамидалних и округластих 
форми користити за постизање зимских ефеката. 
Планирати претежно аутохтоне врсте. 

 
Линеарно зеленило 
 
Линеарно зеленило се планира на мањој 

површини између приступне саобраћајнице, пешачке 
стазе и саобраћајнице са које се прилази гробљу. 
Планира се партерно зеленило. Поред паркинга у 
зеленој траци планира се садња високих лишћара. 

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 заш-
тите културног наслеђа 

 
На основу Услова издатих од Завода за заштиту 

споменика културе у Краљеву, бр. 1270/2 од 
08.12.2020.године, у оквиру граница плана, налази се 
„археолошко добро Старо гробље, које ужива 
претходну заштиту“. Локалитет се простире на 
узвишењу које обухвата постојеће гробље, са леве 
стране државног пута Сталаћ – Крушевац. 

Како на основу документације, није могуће 
прецизно датовање, некропола је прелиминарно 
опредељена у средњи век или период отоманске 
власти, док накнадним рекогносцирањем надгробне 
плоче нису потврђене. 

Резултати геофизичких испитивања из Елабората 
геотехничких услова проширења гробља нису 
детектовали постојање археолошких структура. 

Техничке мере заштите приликом коришћења 
предметног подручја обавезно се примењују: 

• Уколико се приликом археолошких 
истраживања наиђе на грађевинске остатке, надлежни 
Завод у договору са Министарством и Републичким 
заводом израђује додатне мере техничке заштите за 
нађене остатке. 

• Уколико се приликом извођења грађевинских 
и земљаних радова, наиђе на археолошко налазиште 
или археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања прекине радове, обавести 
надлежни Завод за заштиту споменика културе и да 
предузме мере да се налазиште не уништи или не 
оштети, као и да се сачува на месту и у положају у ком 
је откривен. 

• Забрањује се неовлашћено прикупљање 
археолошког материјала. 

2.8.2. Услови и мере заштите природе и при-
родних добара 

На основу Решења Завода за заштиту природе 
Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-1329/2, од 
24.06.2020. године, у обухвату плана нема 
заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите и није у просторном 
обухвату еколошке мреже. 
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Планиране намене површина су усклађене са 
наменама дефинисаним планом вишег реда (ПГР 
Исток 3). План обухвата део рубне зоне Исток, 
односно део приградског насеља Макрешане у оквиру 
грађевинског подручја. 

У оквиру целина са опредељеним претежним 
наменама, обавезно је поштовање прописаног 
процентуалног учешћа зеленила и уређење слободних 
површина, максимално очување и заштита постојећих 
зелених површина и вредних примерака дендрофлоре 
(појединачна стабла и групе стабала) и дефинисање 
заштитног зеленила гробља и „зелених коридора”. 

У циљу заштите природе и биодиверзитета и 
унапређења стања животне средине, у планска 
решења инкорпорирани су услови и мере из Решења 
Завода за заштиту природе, уз обавезно: 

• поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, проценат изграђености, учешће повр-
шина под зеленилом, утврђена растојања и сл.; 

• изградња и потпуно инфраструктурно опре-
мање по највишим еколошким стандардима, тако 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, заштитно зеленило 
око гробља ширине два реда високог дрвећа и сл.; 

• формирање и уређење нових зелених 
површина, дрвореда и заштитног зеленила, планирати 
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; 

• обавезна је санација или рекултивација свих 
деградираних површина; 

• 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 
 
У циљу заштите и унапређења животне средине 

на Планском и ширем подучју, Стратешком проценом 
утицаја на животну средину су дефинисане мере за 
ограничење негативних и повећање 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 на подручју обухваћеном Планом 
детаљне регулације и ширем подручју. 

Приликом дефинисања мера заштите животне 
средине узета је у обзир хијерархијска условљеност 
Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере 
заштите уграђене смернице докумената вишег 
хијерархијског нивоа, које се односе на предметно 

подручје. У мере су интегрисани услови и мере 
заштите надлежних предузећа и организација 
прибављених за потребе израде Плана и Стратешке 
процене утицаја. 

 
Заштита ваздуха 
 
Заштита ваздуха на подручју Плана детаљне 

регулације гробља у Макрешану се спроводи у циљу 
спречавања кумулативних ефеката негативних 
утицаја планираних садржаја са негативним 
утицајима из окружења. Заштита и очување квалитета 
ваздуха на подручју Плана, обухвата мере превенције 
и контроле емисије загађујућих материја из свих 
извора загађења (покретних и стационарних), како би 
се спречио и умањио њихов утицај на квалитет 
ваздуха и минимизирали потенцијално негативни 
ефекти на животну средину и здравље људи. 

Планом је предвиђено стварање услова за 
реализацију планираних намена што подразумева 
временски ограничене утицаје на квалитет ваздуха у 
фази припремних и осталих радова на реализацији 
планираних пројеката, садржаја, који могу имати 
сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство 
на квалитет ваздуха. 

Продукти распадања посмртних остатака и 
микроорганизми затечени у тренутку смрти или они 
који учествују у процесима разградње, могу 
контаминирати ваздух околине. Контаминација 
ваздуха се најчешће јавља онда када су посмртни 
остаци закопани релативно плитко и када је земља 
неодговарајућег састава, па се уз продужено труљење 
ослобађају гасови попут сумпорводоника, амонијака, 
индола, скатола, меркаптана. Атмосфера се може 
загадити и када се пре прописаног турнуса врше 
прекопавања или продубљивања старих гробова. 

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије 
у ваздух спроводи се у складу са: 

• Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, 
бр.36/09 и 10/13-30); 

• Уредбом о граничним вредностима емисија 
загађујућих материја у ваздух из постројења за 
сагоревање („Сл. гласник РС”, бр. 6/16); 

• Уредбом о условима за мониторинг и захте-
вима 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; 

• Реализовати планиране категорије јавног 
зеленила и контролисати реализацију прописаних 
параметара за учешће зеленила на парцелама; 

• У рубним деловима планског подручја и 
контактним зонама, извести заштитни појас од 
груписаног аутохтоног листопадног дрвећа и жбуња; 

• 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; 
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• У оквиру планског подручја одржавати 
максималан ниво комуналне хигијене; 

• 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). 

 
Заштита вода 
 
Заштита и унапређење квалитета површинских и 

подземних вода заснована је на мерама и активности 
којима се њихов квалитет штити и унапређује преко 
мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, 
контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета 
живота, живота живог света, постизања стандарда 
квалитета животне средине, смањења загађења, 
спречавања даљег погоршања стања вода и 
обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења 
вода за различите намене. 

Заштита и унапређење квалитета површинских и 
подземних вода заснована је на мерама и активности 
којима се њихов квалитет штити и унапређује преко 
мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, 
контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета 
живота, живота живог света, постизања стандарда 
квалитета животне средине, смањења загађења, 
спречавања даљег погоршања стања вода и 
обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења 
вода за различите намене, све у складу са: 

• Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12, 101/16 и 95/18); 

• Уредбом о утврђивању Водопривредне 
основе РС („Сл. гласник РС“, бр. 11/02); 

• Уредбом о класификацији вода („Сл.гласник 
СРС”,  бр. 5/68); 

• Уредбом о категоризацији водотока („Сл. 
гласник СРС”, бр. 5/68); 

• Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 

• Уредбом о граничним вредностима приори-
тетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово 
достизање („Сл.гласник РС“, бр. 24/14); 

• Уредбом о граничним вредностима загађу-
јућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС“, бр. 50/12); 

• Уредбом о програму системског праћења 
квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 
од деградације земљишта и методологији за израду 

ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 
88/10 и 30/18); 

• Правилником о утврђивању водних тела 
површинских и подземних вода („Сл. гл асник РС“, 
бр. 96/10); 

• Правилником о одређивању граница подсли-
вова („Сл.гласник РС“, бр. 54/11); 

• Правилником о опасним материјама у водама 
(„Сл. гласник СРС”, бр. 31/82); 

• Правилником о начину и условима за мерење 
количине и испитивање квалитета отпадних вода и 
садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. 
гласник СР”,  бр. 33/16); 

• Правилником о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода 
(„Сл. гласник РС”, бр. 74/11); 

Смернице и мере заштите вода: 

• Обавезно је, као прелазно решење до реали-
зације канализационог система изградња водоне-
пропусних септичких јама које се морају празнити 
преко надлежног комуналног предузећа; 

• Атмосферске воде са чистих површина 
(кровови, надстрешнице) могу се испуштати на зеле-
не површине, без претходног третмана и пречишћа-
вања; 

• Извршити геолошка истраживања о нивоу 
подземних вода, и на основу резултата прописати 
мере техничке заштите планског подручја од поплава, 
као и техничке мере којима би се могућност 
угрожавања подземних вода искључила; 

• Испитивање квалитета отпадних вода врши 
акредитована (овлашћена) институција (правно лице), 
у складу са Законом о водама; 

• Предузети све мере како би се спречило 
доспевање горива, мазива и других штетних и 
опасних материја са саобраћајних и манипулативних 
површина у подземне воде; 

• Обезбедити контролисан прихват зауљене 
атмосферске воде са свих саобраћајница и 
манипулативних површина, њихов третман у 
сепаратору масти и уља пре упуштања у реципијент; 

• Таложнике и сепараторе масти и уља 
димензионисати на основу сливне површине и 
меродавних падавина, а учесталост чишћења 
сепаратора и одвожење талога из сепаратора 
одредити током њихове експлоатације и организовати 
искључиво преко овлашћених институција; 

• Проширење гробља не сме угрозити јавна 
изворишта за водоснабдевање као и индвидуалне 
објекте за снабдевање водом за пиће; 

• Приликом реализације-изградње планираних 
објеката и садржаја, градилишта обезбедити тако да 
се искључи могућност хаварија и удесних систуација; 

• У случају хаваријског изливања, просипања 
опасних и штетних материја, обавезна је хитна 
санација угрожене локације-одговор на удес; 

• У циљу контроле животне средине на 
планском подручју, прописивања, спровођења и 
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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 и подземних 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). 

 
Заштита земљишта 
 
На земљиште највећи утицај има распадање 

органских материја и зависи од: 
• Врсте органске материје; 
• Присуства и одсуства кисеоника; 
• Од броја и врсте микроорганизама; 
• Од услова у земљишту (влажност, темпера-

тура и хемијска реакција земљишта) 
 
Процес распадања беланчевина тј. нитрифи-

кација обавља се уз присуство кисеоника и бактерија 
које их разлажу на њене састојке све до азота и 
азотоксидула. У процесу разлагања беланчевина до  
амонијака учествују бактерије: B.subtilis,  B. mycoides,  
B.mesentericus и B.megatherium. Овај процес се назива 
амонификација. Разградњу амонијака врше бактерије 
из рода Nitrosomonas које га разграђују до нитрита. 
Разлагање нитрита до нитрата врше бактерије из рода 
Nitribacter. Даље разлагање до азота и азотоксидула 
врше Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas 
fluorescens. Слободни азот се губи из земљишта или 
се задржава у води или се под утицајем бактерија из 
рода Azobacter синтетизује у виша азотна једињења. 
Разлагање урее до амонијум карбоната, а затим и до 
амонијака и угљендиоксида врше Microccocus ure- ae 
и неке Sarcine. 

У процесу разлагања угљених хидрата учествују 
и бактерије и гљивице. Крајњи распадни продукти су 
вода и угљен-диоксид. Разградња шећера, скроба и 
других полисахарида иде преко алкохола и органских 
киселина. За разградњу целулозе су битне 
целулолитичке бактерије. Разлагање масти се врши 
преко масних киселина. Постоје одређене врсте 
бактерија које разлажу и високомолекуларне масне 
киселине. Процес труљења се врши у анаеробним 
условима уз присуство анаеробних микроорганизама. 
При овом процесу јавља се амонијак, сумпорводоник, 
метан, испарљиве масне киселине и други продукти 
непријатног мириса. Процес труљења траје дуже од 
минерализације. Одиграва се у влажном земљишту 
где се врше оксидациони процеси док има кисеоника. 
Гњиљење или аутолиза настаје у анаеробним 
условима без присуства микроорганизама. И у овом 
процесу јављају се гасови јаког и непријатног мириса, 
и процес је веома дуг. 

Мере заштите земљишта обухватају систем 
праћења квалитета земљишта и његово одрживо 
коришћење, у складу са: 

• Законoм о заштити земљишта („Сл. гласник 
РС“, бр. 112/15); 

• Законом о пољопривредном земљишту („Сл. 
гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 
80/17 и 95/18 - др. закон); 

• Правилником о дозвољеним количинама 
опасних и штетних материја у земљишту и води за 
наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. 
гласник РС”, бр. 23/94); 

• Уредбом о програму системског праћења 
квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 
од деградације земљишта и методологији за израду 
ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 
88/10 и 30/18). 

 
Смернице и мере заштите земљишта: 
 
• Обавезно планирање и спровођење превен-

тивних мера заштите приликом коришћeња 
земљишта за све делатности за које се очекује да ће 
знатно оштетити функције земљишта; 

• Реализација планираних пројеката се мора 
спровести у складу са прописаним урбанистичким 
параметрима у Плану детаљне регулације; 

• У поступку имплементације Плана, реали-
зације и редовног рада, одржавати машински парк у 
исправном стању, у циљу спречавања могућности 
доспевања нафте, деривата и машинског уља у 
земљишта, површинске и подземне воде; 

• Обавезна је санације или рекултивације свих 
деградираних површина. Приликом грађевинских 
радова у границама Плана предвидети локације на 
којима ће се трајно депоновати неискоришћени 
грађевински и остали материјал настао приликом 
радова; 

• Обавезно је управљање отпадом у складу са 
Законом о управљању отпадом и подзаконским 
актима на подручју Плана, према Плану управљања 
отпадом које подразумева прикупљање, примарну 
селекцију, транспорт и одлагање отпада преко 
надлежног комуналног предузећа; 

• Организовано управљање свим врстама 
отпада је обавезно, како у фази реализације планских 
решења, тако и при редовном раду планираних 
пројеката; 

• Обавезна је контрола управљања отпадним 
водама у границама Плана, у складу са важећом 
законском регулативом и условима надлежних 
институција и предузећа, како би се спречиле 
хаварије и изливање отпадних вода у земљиште; 

• Радове вршити тако да се не угрози 
стабилност терена на локацији и у окружењу уз 
обавезне мере заштите од ерозија и појаве клизишта; 

• Нивелисање терена (у колико је то неопходно) 
извести према геодетским елементима; 

• У колико се при земљаним радовима, у оквиру 
граница обухвата Плана, 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 („Сл. 
гласник РС”, бр. 71/94, 52/11, 99/11 -др. закон и 6/20-
др. закон)); 
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• 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 
земљишта, 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). 

 
Заштита од буке и вибрације 
 
У границама Плана детаљне регулације гробља у 

Макрешану, бука се може јавити у току лими-
тирајућег периода изградње паркинга, платоа, помо-
ћних објеката (рад грађевинских машина), бука 
изазвана саобраћајем и евентуално музиком за испра-
ћање у оквиру церемоније сахрањивања на гробљу. 

Заштита од буке на подручју Плана мора бити 
интегрални део акустичног зонирања подручја града 
Крушевца, и спроводиће се у складу са: 

• Законом о заштити од буке у животној 
средини („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 88/10); 

• Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивања индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/10); 

• Правилником о дозвољеном нивоу буке у 
животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10); 

• Правилником о методама мерења буке, 
садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/10). 

Смернице и мере заштите од буке: 
• реализација саобраћајница се мора спровести 

на начин који обезбеђује добру проточност 
саобраћаја; 

• формирање заштитног зеленог појаса/зашти-
тних баријера (антизвучне баријере) у оквиру план-
ског подручја; 

• заштитни појас зеленила око гробља треба да 
буде ширине најмање два до три реда високог дрвећа 
у комбинацији са жбунастим врстама; 

• озелењавање паркиг површина, у складу са 
одредбама Плана; 

• формирање заштитног зеленог појаса на 
границама комплекса планираних пројеката; 

• озелењавање дуж интерних саобраћајница на 
начин који не умањује видљивост и безбедност 
саобраћаја (ниско растиње). 

 
Управљање отпадом 
 
Концепт управљања отпадом на подручју Плана 

мора бити заснован на укључивање у систем 
Локалног плана управљања отпадом града Крушевца, 
као и на примени свих неопходних организационих и 
техничких мера којима би се минимизирали 
потенцијални негативни утицаји на квалитет животне 
средине. Управљање отпадом на подручју Плана 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, 14/16 и 95/18); 

• Законом о амбалажи и амбалажном отпаду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09); 

• Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. 
гласник РС”, бр. 92/10); 
• Правилником о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада („Сл.гласник РС” бр. 56/10); 

• Правилником о начину складиштења, пако-
вања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник 
РС”, бр. 92/10); 

• Правилником о обрасцу Документа о кретању 
опасног отпада и упутству за његово попуњавање 
(„Сл. гласник РС”, бр. 17/17); 

• Правилником о обрасцу дневне евиденције и 
годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово 
попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 7/20); 

• Правилником о условима и начину 
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или 
за добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр.  98/10). 

У складу са планираним садржајима и 
активностима на планском подручју се може 
очекивати настајање следећих врста отпада: 

• грађевински отпад се мора организовано 
уклањати са планског подручја према условима 
надлежног комуналног предузећа-оператера који 
поседује дозволу за управљање отпадом, у складу са 
Одлуком органа локалне самоуправе о утврђивању 
локације за грађевински отпад; 

• комунални отпад који настаје на планском 
подручју ће се сакупљати у одговарајуће врсте судова 
(контејнера) са поклопцем на бетонираном платоу, 
као и у корпама за отпатке дуж пешачких кому-
никацијама, у складу са партерним уређењем лока-
ције и транспортовати према условима надлежног 
комуналног предузећа; 

• рециклабилни и амбалажни отпад се мора 
селектовати и на даље управљање уступати оператеру 
са дозволом за управљање отпадом; 

• органски отпад који се ствара највише у 
периоду задушница, празника и церемонија сахра-
њивања, а као неговање традиције изношења хране на 
гробље. 

 
Смернице и мере управљања отпадом: 
 
• санирати све локације на којима је 

неконтролисано депонован отпад на планском 
подручју и у контактним зонама и непосредном 
окружењу; 

• забрањено је одлагање, депоновање свих 
врста отпада ван простора опредељених за ту намену, 
на планском подручју, непосредном и ширем 
окружењу; 

• поступање и управљање отпадом вршиће се 
преко оператера који поседује дозволу за управљање 
неопасним отпадом, у складу са законском регу-
лативом; 

• на планском подручју није дозвољена 
прерада, рециклажа ни складиштење отпадних 
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материја, нити спаљивање било каквих отпадних 
материја; 

• сакупљање, транспорт и одлагање отпада 
вршити преко овлашћеног оператера који поседује 
дозволу, према врсти и категорији отпада, према 
извршеном испитивању отпада сагласно важећој 
законској регула 

тиви. 
 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата 

услове и мере заштите 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). 

 
Општe смерницe и мере за заштиту од нејо-

низујућег зрачења у границама планског документа: 
 
• 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; 

• обавезно је вођење евиденције о изворима 
нејонизујућих зрачења од посебног интереса; 

• обавезно је означавање извора нејонизујућих 
зрачења од посебног интереса и зоне опасног зрачења; 

• обавезно је информисање становништва о здра-
вственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима; 

• обавезно је информисање становништва о 
мерама заштите и обавештавање о степену изложености 
нејонизујућим зрачењима у животној средини; 

• 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 роена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08). 

 
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 ватро-
гасним 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, бр. 111/09, 
20/15 и 87/18), урадити главни пројекат заштите од 
пожара. 

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обли-

ковати 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 
противпожарну 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 пратећем објекту (капела) 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 
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 
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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. 217-243/20 од 12.06.2020.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 
самоуправе израђује План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда 

Републичког сеизмолошког завода, подручје обухва-
ћено Планом у целини припада зони 8° МЦС, што 
представља условну повољност са аспекта 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. 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбра-

не 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 
инвали-дитетом 

 
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), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на 
правац кретања износи 2%;  

• избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је 
и рампом поред степеништа. 

 
2.10. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности 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. 

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефика-

сности: 
 
• рационална употреба квалитетних енергената 

и повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга; 

 
• рационално коришћење необновљивих при-

родних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће; 

 
Посебне мере за унапређење енергетске ефикас-

ности: 
 
• 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; 
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-архитектон-
ског 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. 
 
3.2. Општи урбанистички услови за парцела-

цију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној повр-
шини, 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. 

Површине парцела за сваку планирану намену, 
дефинисане су овим Планом. 

 
3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
Регулациона линија јесте линија разграничења и 
змеђу 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 објекта капеле на парцели одређен је на 

основу Елабората геотехничких 
услова и дефинисан грађевинском линијом. 
Положај грађевинске линије, утврђен је у односу 

на регулациону линију и на границу катастарске 
парцеле. 

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 - 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 
 
Није дозвољена иѕградња у зони заштитног 

појаса јавног пута Крушевац (Макрешане)-Блаце-
Белољин, државни пут IБ реда бр. 38 

 
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 новог објеката капеле мора 
бити за мин 10цм виша у односу на коту нивелете 
приступног 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 
прелазити регулациону линију.  

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако 
савладавају висину од 0,9м могу се постављати на 

објекат (предњи део). 
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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. 

 
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   може   се   огра-дити 
транспарентном оградом максималне висине 2,2м, која 
може имати парапет максималне висине 0,4м. 

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локација предвиђен је посебан простор 

за сакупљање комуналног отпада. 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора. 

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) 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде планске документација урађен је 

Елаборат геотехничких услова за проширење гробља 
за предметну локацију. Елементи утврђени овим 
елаборатом уграђени су у планско решење. 

Елаборат геотехничких услова представља 
саставни део овог Планског документа. 

 
3.3. Правила грађења по блоковима 
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова регулације и изградње који се односе 
на поједине блокове. 

 
 

3.3.1. Правила грађења за блок ''А'' 
 
Овај блок обухвата подручје у коме је реали-

зовано постојеће гробље. Просторна организација 
гробних места је таква да не дозвољава никакве 
интервенције у смислу формирања приступних стаза 
и евентуалног уређења слободних површина којих 
готово и да нема. 

Планира се текуће одржавање постојећих стаза, 
као и радови на одржавању, санацији и адаптацији 
постојећег објекта за одржавање помена. 

Планирана је изградња приступне саобраћајнице 
са савременим коловозним застором и потребним 
профилом за двосмерни саобраћај, паркингом за 
путничка возила. 

 
3.3.2. Правила грађења за блок ''Б'' 
 
Овим правилима грађења ближе се уређују 

основни нормативи о просторним и техничким 
условима за реализацију планираног проширења 
гробља. 

Гробље чине површине засахрањивање, унутраш-
ње пешачке и колске комуникације и зеленило, 
капела, паркинг простор. 

Према врсти полагања посмрних остатака умрлих 
ово гробље се планира као гробље са класичним 
укопом. 

Уколико се укаже потреба, у оквиру планираних 
гробних поља, дозвољено је сахрањивање особа 
других вероисповести. 

Изградњом гробља не смеју се угрозити токови 
подземних и надземних вода. 

Простор за гробље има приступ на јавни пут.  
 
Капела 
 
Планирана је изградња приземног објекта капеле 

бруто развијене површине 100м2. 
У склопу објекта планирати простор за два одра, 

управни део, санитарни чвор и помоћне просторије. 
Положај објекта дат је у графичком прилогу.  
 
Простор за сахрањивање 
 
Простор за сахрањивање се организује у  виду 8 

гробних поља са укупно 960 гробних места. 
Распоред гробних места је дат као предлог најфунк-

ционалније организације и искоришћења простора, а 
детаљно ће бити разрађен пројектима партерног уређења. 

Стазе за приступ колица којима се довози ковчег 
морају да буду минималне ширине 3м, а пешачке 
стазе минималне ширине 1.2м. 

Стазе морају да буду од тврдог материјала, без 
препрека у кретању особа са инвалидитетом, 
уздужног нагиба који је дат у графичком прилогу. 

Простор између гробова не сме да буде мањи од 
50цм по дужој страни, односно 60цм по краћој страни 
гроба. 

 
Димензије гробних места 
 
Димензија једноструког гробног места износи 

110 x 240 цм. Димензија двоструког гробног места 
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износи 200 x 240 цм. Димензија троструког гробног 
места износи 270 x 240 цм. Нето димензија укопне 
јаме износи 80 x 200 цм. 

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. 

За сахрањивање у два нивоа дубина гробног 
места се повећава за 60цм. 

Код земљаних гробова слој земље изнад сандука 
са покојником, не сме да буде мањи од 80цм. 

 
Уређење гробних места 
 
Гробно место се уоквирује оквиром у димен-

зијама датим у овим правилима. 
Гробна места се могу оставити у нивоу терена и 

прекрити травом (пејзажни начин уређивања гробља). 
На гробним местима је забрањена изградња 

капела или сличних објеката. 
На гробним местима се могу постављати 

обележја - споменици и надгробне плоче. 
 
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 

нових, као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих 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. 

За параметре који нису овим Планом одређени, 
примењиваће се Правилник о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гл. РС" бр. 
22/15). 

 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-580/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 
члана 46. и 51.б Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
гл. РС” бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19-
др.закон, 9/20 и 51/21), чл. 32. Правилника о садр-
жини, начину и поступку израде докумената простор-
ног 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 25.06.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ЦАРА ЛАЗАРА - БАЛШИЋЕВА“   

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене и допуне Плана  

детаљне регулације „Цара Лазара - Балшићева“ у 
Крушевцу  (у даљем тексту: Измене и допуне Плана). 

 
Члан 2. 

 
Измене и допуне Плана односе се на измене и 

допуне у текстуалном делу предметног планског 
документа и обухватају зоне породичног становања у 
оквиру ПДР-а „Цара Лазара – Балшићева“ у Кру-
шевцу ("Службени лист града Крушевца", бр. 4/19) на 
укупној површини ПДР-а.  

Граница обухвата Измена Плана је обухват 
основног плана ПДР „Цара Лазара – Балшићева“ у 
Крушевцу. 

  
Члан 3. 

 
План вишег реда је ПГР „ЦЕНТАР“ ("Службени 

лист града Крушевца", бр. 14/2016), којим су 
опредељени планови детаљне регулације, односно 
предметни ПДР који обухвата урбанистичку целину 2.9. 
Планирана претежна намена је вишепородично 
становање и породично становање типа ПС-01 и  ПС-02.   

„Највећи део простора плана изграђен је 
објектима породичног становања углавном уједна-
чене спратности до П+1.“ Планом генералне 
регулације одређене су зоне за које је обавезна израда 
планова детаљне регулације, са дефинисаним општим 
смерницама за израду урбанистичких планова. 

 
Члан 4. 

 
Измене и допуне Плана се односе на текстуални 

део плана, којим се ближе одређују урбанистички 
услови и правила, за ситуације које нису предвиђене 
основним планом, а односе се на катастарске парцеле 
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у изграђеним целинама са планираном наменом 
породично становање.       

Основни принципи планирања се заснивају на 
континуитету планирања и постигнутом урбаном 
развоју, уз задржавање постојеће урбане матрице и 
планиране намене.  

Измене и допуне Плана подразумевају и детаљну 
разраду и анализу планских решења из плана вишег 
реда и ширег простора уз усклађивање са савременим 
захтевима, стандардима и важећим прописима, чиме 
се стварају услови за уређење и опремање овог 
простора у складу са основним концептом намене 
површина. 

 
Члан 5. 

 
Очекивани резултати односе се на детаљније 

одређење урбанистичких параметара у текстуалном 
делу плана, који се односе на урбанистичке целине у 
овом делу централне градске зоне и у реализованим 
зонама породичног становања, а у складу са 
дефинисаном наменом и постојећом урбаном матри-
цом.    

Основни циљеви израде Измене и допуне Плана, 
планирања и уређења простора произилазе из иска-
заних потреба утврђивања адекватних параметара за 
посебне ситуације у оквиру реализованих целина 
породичног становања и спровођење плана у целини. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, ПГР-а "Центар", који представља плански основ 
за израду предметног плана. Изменама плана се 
дефинишу детаљна правила уређења и изградње у 
урбанистичким целинама породичног становања уз 
прилагођавање и разраду планских решења важећег 
урбанистичког плана шире зоне, као и функционално 
усаглашавање са планираном наменом. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Плана је 3 месеца, 

рачунајући од дана доношења Одлуке о изради.   
 

 
 
 
 
 
 

Члан 8. 
 
Средства за израду Измене и допуне Плана 

обезбеђује подносилац иницијативе за израду плана а 
носилац израде је надлежни орган Градске управе 
града Крушевца, Одељење за урбанизам и грађе-
винарство.  

Стручни послови израде поверавају се Јавном 
предузећу за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду 
Измене плана, износе 248.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања, после извр-
шене стручне контроле, излаже Нацрт Измене и допуне 
Плана на јавни увид у трајању од 15 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање Нацрта Измене и допуне 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: 350-581/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА: 

 
Приказ границе обухвата основног плана ПДР „Цара Лазара Балшићева“ на који се односе измене плана: 

 

 
 
 
 
 
 
 
212 
На основу члана 144. став.1. Закона o општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16), 
члана 47а став 3. Закона о планирању и изградњи 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 37/19 - други закон, 9/20 и 51/21), члана 
22. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.06.2021. године, донела је  

         
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану детаљне 

регулације "Железничка 3“ у Крушевцу ("Сл. лист 

града Крушевца" број 9/19) који је донела Скупштина 
града Крушевца, дана 21.06.2019. године, тако што у 
делу у поглављу ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, тачка 3.1. 
Локације за које је обавезна израда урбанистичког 
пројекта, пројекта парцелације, односно препарце-
лације и урбанистичко–архитектонског конкурса није 
прецизно дефинисана намена локације за коју је 
обавезна израда урбанистичког пројекта.  

Исправком техничке грешке се у одељку 3.1. 
Локације за које је обавезна израда урбанистичког 
пројекта, пројекта парцелације, односно препарце-
лације и урбанистичко–архитектонског конкурса 
допуњује став 

 
• Све локације на коме се компатибилна намена 

користи као основна намена на парцели  
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Тако да сада гласи: 
 
• Све локације на коме се компатибилна намена 

користи као основна намена на парцели (осим за 
категорије објеката А и Б на парцелама површине 
мање од 600м2). 

 
II - Решење о исправци из тачке I овог Решења, 

биће уписано у изворник Плана. 
 
III - Овo Решење производи правно дејство, од 

дана од кога производи правно дејство План из тачке 
I овог Решења. 

 
IV - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-582/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
  
213 
На основу чл. 37. Закона о култури ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20 и 
47/21), чл. 6. став 4. Одлуке о оснивању Народног 
музеја у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
1/09-Пречишћен текст, 6/10 и 9/16) и чл. 22. став 1. 
тачка 10. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца ", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.06.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У 
КРУШЕВЦУ 

 
I- ИМЕНУЈЕ СЕ ГОРАН ВАСИЋ, професор исто-

рије из Крушевца, за  вршиоца дужности директора 
Народног музеја у Крушевцу, на период до шест 
месеци. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-358/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
214 
На основу члана 203. став 4 Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС" бр. 25/19), тачке 64. 
подтачка 2. Упутства о вођењу матичних књига и 
обрасцима матичних књига ("Сл. гласник РС", бр. 
93/18 ) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.06. 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о измени Решења о одређивању доктора медицине 
за утврђивање времена и узрока смрти лица 
умрлих ван здравствене установе и издавање 

потврде о смрти на територији града Крушевца 
 
I - У Решењу о одређивању доктора медицине за 

утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти на 
територији града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 9/15, 3/17, 11/17 и 15/18)  у тачки I  
подтачка 1. уместо Ђорђа Миладиновића, доктора 
медицине из Макрешана,  одређује се Немања Стоји-
ловић, доктор медицине из Крушевца,  за доктора 
медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица 
умрлих ван здравствене установе и издавање потврде 
о смрти на територији града Крушевца.  

  
II – У осталом делу основно Решење остаје 

непромењено. 
 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 510-1/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
215 
На основу чл. 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19) и члана 22.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној  дана 25.06.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школ-

ског одбора Прве техничке  школе у Крушевцу: 
 - Горан Васић, представник родитеља, 
 - Наташа Савић, представник родитеља. 
 
 II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Прве техничке  школе у Крушевцу: 
- Данијела Велимировић, представник родитеља, 
- Ана Момировић, представник  родитеља. 
 
III - Изборни период новоименованих чланова 

органа управљања траје до истека мандата органа 
управљања. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-360/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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216 
На основу чл. 115, 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 
88/17, 27/18 - др. Закон и 10/19) и члана 22.Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 25.06.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' У КРУШЕВЦУ 
 
I РАЗРЕШАВA СЕ дужности члана Школског 

одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' у Крушевцу:  
- Марија Костић, представник запослених. 
 

II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора                     
ОШ ''Бранко Радичевић''  у Крушевцу. 

 
- Драгиша Стајковић, представник запослених 
 
III - Изборни период новоименованог члана органа 

управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 
IV - Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-359/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 

 
 
 

III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 

 
 
217 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник  РС" бр. 15/16), и члана 50. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној дана 02.06. 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ Крушевац, број 3947  од 26.05.2021. 
године, којом сe врши измена и допуна, Ценовника за  одржавање јавне хигијене, зимског одржавања, осталих 
комуналних услуга и одржавања јавних зелених површина и то: 

 
1. Врши се измена у тачки  1. Јавна хигијена (под ред. бр. 17 и ред. бр. 21) и гласи: 
 

Врста услуге 
Јединица 

мере 
Цена без 
ПДВ-а 

Рад трактора-гусеничара (ТГ-110 и ТГ-120) ч. 5.550,00 

 
2. Врши се измена у тачки 4. Одржавање јавних зелених и дугих јавних површина у граду (под ред. 

бр. 110)  и гласи: 

 

Врста услуге 
Јединица 

мере 
Цена без 
ПДВ-а 

Набавка, транспорт и уградња аутобуског стајалишта ком. 149.776,00 

 

3. Врши се допуна у тачки  3. Остале комуналне услуге и то: 

 

Врста услуге 
Јединица 

мере 
Цена 

без ПДВ-а 

Набавка, транспорт и уградња алуминијумског стуба 8 м  ком. 175.870,00 

Набавка, транспорт и уградња алуминијумског стуба 4 м  ком. 151.510,00 

Набавка бетонске фигуре Витез ком. 1.465.000,00 

Набавка месинганих средњовековних грбова ком. 205.000,00 

Набавка, транспорт и уградња алуминијумског јарбола 6 м ком. 69,650,00 
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4. Врши се допуна у тачки  4. Одржавање јавних зелених и других јавних површина у граду,  

     додају се нове врсте услуга и то: 

 

Врста услуге 
Јединица 

мере 

Цена  

без ПДВ-а 

Набавка, транспорт и уградња аутобуског стајалишта са дисплејем ком. 650.838,00 

Набавка, транспорт и садња ружа стаблашица ком. 1.463,50 

Обележавање трасе цевовода м 47,40 

Машински ископ рова за полагање магистралног цевовода м3 176,00 

Машински ископ рова за полагање латералног/зонског цевовода – тренчер м3 146,00 

Ручни ископ рова на местима проширења рова због уградње вентилских кутија м3 2.026,00 

Затрпавање рова земљом из ископа након геодетског снимања м3 106,00 

Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви од ПЕХД м 156,00 

Набавка, транспорт и монтажа компресионог фитинга ком. 168.650,00 

Набавка, транспорт и монтажа "POP UP" распрскивача ком. 2.630,00 

Набавка, транспорт и монтажа електромагнетног вентила ком. 16.065,00 

Набавка, транспорт и монтажа пластиче шахте ком. 7.570,00 

Набавка, транспорт и изградња бетонске шахте водоводног прикључка ком. 130.952,00 

Набавка, транспорт и монтажа латерала за надземни систем кап по кап м 107,50 

Набавка, транспорт и монтажа латерала за надземни систем кап по кап за стабла м 1.080,00 

Набавка, транспорт и монтажа пластичних брзоспојивих вентила сет 5.980,00 

Набавка, транспорт и монтажа регулатора притиска ком. 3.890,00 

Набавка, транспорт и монтажа соларног сензора са стубом ком. 32.800,00 

Набавка, транспорт и монтажа уређаја за аутоматско управљање ком. 170.800,00 
Набавка, транспорт и монтажа подземних каблова за управљање 
електромагнетним вентилима м 296,10 

Испитивање цевовода на пробни притисак м 63,00 

Испирање цевовода м 40,40 

Набавка, транспорт, монтажа и програмирање прикључка на водоводну мрежу ком. 201.017,77 

Подбушивање испод тротоарских и бициклистичких стаза м 26.690,00 

Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ заштитне цеви испод пешачких стаза м 912,50 

Израда пројекта изведеног стања ком. 50.000,00 

Набавка, транспорт и монтажа мултифункционалног полигона (10 нивоа) ком. 994.686,00 

Набавка, транспорт и монтажа љуљашке (паун) ком. 70.516,00 

Набавка, транспорт и монтажа љуљашке (паукова мрежа) ком. 110.534,00 

Набавка, транспорт и монтажа елипсасте клацкалице ком. 68.716,00 

Набавка, транспорт и монтажа вртешке са педалама (диносаурус) ком. 127.386,00 

Набавка, транспорт и монтажа њихалице (диносаурус) ком. 31.719,00 

Набавка, транспорт и монтажа школице ком. 39.593,00 

Набавка, транспорт и монтажа музичког игралишта ком. 47.354,00 

Набавка, транспорт и монтажа лежеће клацкалице ком. 101.106,00 

Набавка, транспорт и монтажа кривих кућица ком. 962.843,00 

Набавка, транспорт и монтажа мини голфа ком. 191.230,00 

Набавка, транспорт и монтажа мултифункционалног комплекса (диносаурус) ком. 8.029.508,00 

Набавка, транспорт и монтажа зип лајна ком. 894.480,00 

Набавка, транспорт и монтажа сета печурка ком. 134.386,00 

Набавка, транспорт и монтажа плочастог шаха ком. 74.941,00 

Набавка, транспорт и монтажа кућице за складиштење ком. 158.762,00 

Набавка, транспорт и уградња заобљеног декоративног белог бојеног камена кг 78,90 

Набавка, транспорт и уградња заобљеног декоративног бојеног камена кг 108,90 

Набавка, транспорт и уградња незаобљеног декоративног бело бојеног камена кг 63,90 

Набавка, транспорт и монтажа ћупа ком. 36.964,50 

Набавка, транспорт и садња декоративних лишћарских садница ком. 41.718,00 
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Набавка, транспорт и монтажа клупе са једноделним наслоном ком. 54.565,00 

Набавка, транспорт и монтажа округле ђубријере ком. 25.655,00 

Набавка, транспорт и монтажа металне ђубријере ком. 48.706,00 

Пренос елемента пројекта на терен и обележавање паушално 176.300,00 

Чишћење терена од отпада и шута паушално 6.300,00 
Ископ земље III категорије, 80% машински и 20% ручно, до максималне 
дубине 70 cm, са утоваром и одвозом на депонију м3 686,00 

Сабијање и ваљање постељице до потребне збијености и павности од  

25 МРа 
м2 91,00 

Набавка, транспорт и уградња тампонског слоја шљунка, у слоју дебљине  

50 cm, сабијености од 30 МРа 
м3 1.852,00 

Набавка, транспорт и уградња лакоармираног бетона МБ25, дебљине 7 cm м3 15.230,00 

Набавка, транспорт и уградња туцаника у слоју дебљине 10 cm, сабијености од 

40 МРа 
м3 2.725,00 

Набавка, транспорт и уградња камене ризле у слоју дебљине од 5 cm м3 2.695,00 

Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака 50x20/6 cm м 1.307,50 

Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских плоча 10x10/6 cm м2 1.882,50 

Набавка, транспорт и уградња црних бетонских плоча 10x10/6 cm м2 2.087,50 

Набавка, транспорт и уградња равно резаних камених плоча пешчара дебљине 
3 cm 

м2 6.712,50 

Набавка, транспорт и уградња ломљених камених плоча пешчара дебљине 3 cm м2 5.162,50 

Набавка, транспорт и уградња штокованих резаних камених плоча пешчара 

дебљине 3 cm 
м2 6.712,50 

Ископ земље III категорије, 50% машински и 50% ручно са утоваром и одвозом 

на депонију 
м3 1.126,00 

Набавка транспорт  и уградња тампонског слоја туцаника у слоју дебљине 35 

cm, сабијености од 40 МРа 
м3 2.712,00 

Набавка, транспорт и уградња мршавог бетона м3 10.465,00 

Набавка, транспорт и уградња армираног бетона МБ30 м3 35.130,00 

Заштита хидроизолационим полимер-цементним премазом м2 2.465,00 

Набавка, транспорт и уградња камених бордура тип 1 м 7.332,50 

Набавка, транспорт и уградња камених бордура тип 2 м 8.132,50 

Исписивање текста на каменим плочама, машински са бојењем ком. 151,50 

Чишћење споменика специјалним средством м2 2.465,00 

Заштита споменика водонепропусном импрегнацијом м2 1.220,00 
 
 
Овако формиране цене увећавају се за ПДВ у зависности од врсте услуге а у складу са одредбама Закона о 

порезу на додату вредност. 
 
 II  -  Решење ће се примењивати након добијања сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III  -   Oво Решење објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-5/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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218  
На основу члана 4. став 1 и члана 49.  став 1 

Посебног колективног уговора за запослене у једи-
ницама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 
38/19 и 55/20), члана 38 став 1 Појединачног колектив-
ног уговора за запослене у органима града Крушевца, 
члана 4 Одлуке о оснивању Службе месних заједница 
(„Сл. лист града Крушевца“, 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 
18.06.2021. године, донело је  

 
ПРАВИЛНИК  

 
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, 13/20 и 18/20)  члан 14. мења се и гласи:  

 
“Члан 14. 

 
Деци запосленог и деци преминулих радника 

Службе до 15 година живота обезбеђује се поклон за 
Нову годину – новчана честитка у висини неопорезивог 
износа који је предвиђен законом којим се уређује порез 
на доходак грађана.“ 

 
Члан 2. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 016-1/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 4. Одлуке о јавним паркирали-

штима ("Службени лист града Крушевца" бр. 13/19) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2021. године,  донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИРАЛИШТА НА 

КОЈИМА СЕ ПЛАЋА НАКНАДА ЗА 
ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
Овим Решењем одређују се паркиралишта на 

подручју града Крушевца на којима се плаћа накнада за 
паркирање моторних возила. 

Члан 2. 
 
ОДРЕЂУЈУ СЕ паркиралишта на којима се плаћа 

накнада за паркирање моторних возила у следећим 
улицама: 

 
1. Улица Балканска (Зона I) од Улице Бријанове 

према Улици Чупићевој десном страном подужно 
паркирање на коловозу, од Улице Чупићеве до другог 
колског прилаза стамбеним објектима „Лептир“ десном 
страном подужно паркирање на коловозу и од Улице 
Душанове према Улици Шумадијској, поред Пио-
нирског парка, десном страном подужно паркирање у 
нишама ван коловоза, затим управно до првог пешачког 
улаза у фирму „DS Smith“;  

2. Улица Бирчанинова (Зона I) од Улице 
Видовданске до првог вишепородичног објекта левом 
страном управно паркирање у ниши ван коловоза након 
тога, поред поменутог објекта, 2 (два) паркинг места за 
подужно паркирање у ниши ван коловоза; од Улице 
Видовданске до Улице поручника Божидара десном 
страном подужно паркирање на коловозу; 

3. Улица Босанска (Зона I) од Улице Шуматовачке 
до Улице Душанове левом и десном страном подужно 
паркирање делом на коловозу делом на тротоару у делу 
где ширина тротоара дозвољава паркирање и слободну 
ширину тротоара од 1,6 метара за кретање пешака; од 
Улице Љубе Давидовића до Улице Душанове десном 
страном за подужно паркирање на коловозу- за првих 15 
минута паркирања не плаћања се накнада; 

4. Улица Бријанова (Зона I)  од Улице Караџићеве 
до Улице Стевана Синђелића левом страном, од Улице 
Балканске до Улице Караџићеве и од Улице Југ 
Богданове до Улице Железничке десном страном 
подужно паркирање на коловозу; 

5. Улица Веселина Николића (Зона I)  од Улице 
мајке Југовића до Улице Топличине левом страном 
подужно паркирање на коловозу и од Улице Топличине 
до Улице Ћирила и Методија десном страном подужно 
паркирање на коловозу;  

6. Улица Видовданска (Екстра зона) од Улице 
Ломине до Улице Дринчићеве левом страном подужно 
паркирање на коловозу, од Улице Дванести пешадијски 
пук према Улици Бирчаниновој испред и иза аутобуског 
стајалишта десном страном косо паркирање на 
тротоару; (Зона I) од Улице Дринчићеве до Улице 
Душанове левом страном косо паркирање на тротоару; 
од Улице Душанове до Улице ломничке борбе левом 
страном подужно паркирање делом на коловозу делом 
на тротоару, од Улице Шумадијске до Булевара Николе 
Пашића левом страном подужно паркирање на 
тротоару; од Улице Бирчанинове до Улице Душанове 
десном страном подужно паркирање на коловозу; од 
Улице поручника Божидара до Улице ломничке борбе 
десном страном подужно паркирање на коловозу; 

7. Улица Владетина (Зона I) од Улице Јакшићеве 
до Улице Југовићеве десном страном подужно 
паркирање на коловозу; 

8. Газиместански трг (Зона I),  левом страном од 
колског прилаза станици за снабдевање горивом до 
Улице цара Лазара за подужно паркирање на коловозу;  

9. Улица Газиместанска (Екстра зона) од Улице 
Стевана Синђелића, а након дужине од 50 метара, до 
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Газиместанског трга десном страном косо паркирање 
делом на коловозу делом на тротоару;  

10. Улица Доситејева (Екстра зона) од Улице 
Константина Философа до Трга Костурница десном 
страном подужно паркирање на коловозу; 

11. Улица Дринчићева (Зона I) од Улице Таковске 
до Улице Видовданске десном страном подужно 
паркирање делом на коловозу делом на тротоару, од 
Улице Таковске до Улице Ломине левом страном 
подужно паркирање на коловозу;  

12. Улица Душанова (Зона I) од Улице Таковске до 
Улице Видовданске левом страном подужно паркирање 
делом на коловозу делом на тротоару; од Улице 
Видовданске до Улице поручника Божидара левом 
страном подужно паркирање на тротоару; од Улице 
Таковске до Улице Видовданске десном страном 
подужно паркирање на тротоару;од Улице поручника 
Божидара до Улице Александра Флеминга левом и 
десном страном подужно паркирање на коловозу;  

13. Илочки трг (Зона I) од Улице Светог Саве 
кружно до Улице Призренске и Улице Церске, до Улице 
Светог Саве, левом страном подужно паркирање на 
коловозу; 

14. Улица Југ Богданова (Зона I) од Газиместан-
ског трга до Улице Бријанове левом страном подужно 
паркирање на коловозу и десном страном на тротоару 
(подужно и под углом); од Улице Бријанове до Улице 
Балканске десном страном подужно паркирање на 
коловозу; 

15. Улица Југовићева (Зона I) од Улице Миличине 
према Улици Косовској, десном страном подужно 
паркирање на коловозу; 

16. Улица Кајмакчаланска (Зона I) од Улице 
Косанчићеве до Улице Обилићеве десном страном 
подужно паркирање на коловозу;  

17. Улица Константина Философа (Зона I) од 
Улице Доситејеве до Улице Косанчићеве десном 
страном подужно паркирање у ниши ван коловоза; 

18. Улица Косанчићева (Зона I) од Улице 
Топличине до Улице Кајмакчаланске десном страном 
подужно паркирање на коловозу; уређена паркиралишта 
унутар стамбених блокова ван коловоза „Чешаљ І“ и 
„Чешаљ II“; од зграде „Крушевачке Гимназије“ до 
Улице Константина Философа десном страном управно, 
затим подужно паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару; од Улице Константина Философа до Трга 
Костурница десном страном подужно паркирање на 
коловозу; 

19. Улица Косовска (Зона I) од Улице Пећке до 
Улице војводе Путника десном страном, од Улице 
Јакшићеве до Улице Немањине левом страном све 
подужно паркирање на коловозу; (Зона II) испред 
Дечијег диспанзера простор ван коловоза; 

20. Улица Ломина (Зона I), од Улице Видовданске 
у дужини од око 22 метра десном страном подужно 
паркирање; од стамбеног објекта бр. 5 до Улице 
Душанове десном страном подужно паркирање на 
коловозу; од Улице Видовданске до стамбеног објекта 
бр. 5 левом страном косо паркирање делом на коловозу 
делом на тротоару;  

21. Улица Немањина (Екстра зона) од Трга 
косовских јунака до Улице Обилићеве левом и десном 
страном подужно паркирање на коловозу, а у делу 

уређених ниша управно паркирање; (Зона I) од Улице 
Обилићеве до Улице Косовске левом и десном страном 
подужно паркирање на коловозу, а у делу уређених 
ниша управно паркирање; 

22. Улица Николе Тесле (Зона I) простор ван 
коловоза код објекта Затвореног базена;  

23. Улица Обилићева (Зона I) од Улице 
Немањине до Улице мајке Југовића левом страном 
подужно паркирање на коловозу, од Улице мајке 
Југовића до Трга костурница десном страном подужно 
паркирање на коловозу;  

24. Улица поручника Божидара (Зона I) од Улице 
Дванаести пешадијски пук до Улице Бирчанинове и од 
Улице Душанове до колског улаза у II здравствену 
станицу десном страном подужно паркирање на 
коловозу; од колског улаза у II здравствену станицу до 
Улице Пушкинове десном страном подужно паркирање 
делом на коловозу делом на тротоару; од Улице 
Пушкинове до Улице Видовданске десном страном 
подужно паркирање на коловозу; од колског улаза у II 
здравствену станицу до Улице Видовданске левом 
страном подужно паркирање делом на коловозу делом 
на тротоару; 

25. Улица Призренска (Зона I) од Илочког трга до 
Улице Видовданске десном страном подужно 
паркирање на коловозу; 

26. Улица Пушкинова (Зона I) од Улице ломничке 
борбе до Улице поручника Божидара левом страном 
косо паркирање на уређеном простору ван коловоза; од 
Улице ломничке борбе десном страном косо паркирање 
на уређеном простору ван коловоза и одатле до Улице 
поручника Божидара подужно паркирање на коловозу; 

27. Улица Станислава Биничког (Зона I)  од 
Улице Таковске десном страном 5 паркинг места, а 
након тога левом страном до Улице Чупићеве, за 
подужно паркирање на коловозу; 

28. Улица Стевана Синђелића (Зона I) од Улице 
Танаска Рајића до Улице Караџићеве десном страном 
управно паркирање на тротоару; левом страном 
подужно паркирање на коловозу;   

29. Улица Таковска (Зона I) од Улице 
Видовданске до Улице Чолак Антине десном страном 
подужно паркирање на коловозу;  

30. Улица Танасака Рајића (Зона I) на простору 
од Улице Стевана Синђелића до зграде СУДа; 

31. Улица Топличина (Екстра зона) од Улице 
Видовданске до Улице Косанчићеве левом и десном 
страном подужно паркирање на коловозу; од Улице 
Косанчићеве до Улице Обилићеве левом страном 
подужно паркирање на коловозу; од Улице Косанчићеве 
до првог колског улаза у објекат „ЕПСа“ десном страном 
подужно паркирање на тротоару;  

32. Трг деспота Стефана (Екстра зона) од Улице 
Кумановске према западу до првог укрштања са леве 
стране са истоименим Тргом левом страном косо 
паркирање на коловозу и десном страном подужно 
паркирање на коловозу, одатле према југоистоку до 
Улице Јакшићеве десном страном подужно паркирање 
на коловозу и левом страном косо паркирање на 
коловозу; од Трга деспота Стефана према Улице 
Владетиној на лепези до ширине коловоза неопходне за 
безбедно одвијање двосмерног саобраћаја десном 
страном косо паркирање на коловозу; од Улице 
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Јакшићеве до Улице Немањине левом и десном страном 
паркирање у делу уређених ниша ван коловоза; 

33. Трг фонтана (Екстра зона) од колског улаза у 
објекат „Дунав осигурање“ до Улице Константина 
Философа десном страном подужно паркирање на 
коловозу; 

34. Улица Ћирила и Методија (Зона I)  простор 
ван коловоза између О.Ш. "Драгомир Марковић", Хале 
спортова и спортске сале "Соко“- за првих 15 минута 
паркирања не плаћања се накнада;  

35. Улица хајдук Вељкова (Зона I) од Улице 
Достојевског до Улице поручника Божидара десном 
страном подужно паркирање на коловозу; 

36. Улица цара Лазара (Зона I) од Улице 
Цанкареве до Улице мајке Јевросиме и од Улице 
Страхињићеве до Газиместанског трга левом страном 
подужно паркирање на коловозу, а испред кућног броја 
254 једно паркинг место подужно паркирање на 
тротоару; од Улице краља Милутина до Улице мајке 
Јевросиме и од Улице Страхињићеве према 
Газиместанском тргу (након дужине од 110 метара) у 
дужини од 55 метара, десном страном подужно 
паркирање на коловозу; 

37. Улица Чолак Антина (Зона I) од Улице 
Таковске до другог колског прилаза уређеном 
паркиралишту унутар стамбених блокова „Пасаж 2“ 
левом страном косо паркирање у делу уређених ниша на 
тротоару; од Улице Таковске до колског прилаза 
Биоскопу „Европа“ десном страном подужно паркирање 
на коловозу; уређена паркиралишта унутар стамбених 
блокова „Пасаж 1“ и „Пасаж 2“ и између Биоскопа 
„Крушевац“ и „Макси“ дисконта;  

38. Улица Чупићева (Зона I) од Улице Станислава 
Биничког до "Музичке школе" левом страном подужно 
паркирање делом на коловозу делом на тротоару; од 
Улице Балканске до Улице Шуматовачке десном 
страном подужно паркирање на коловозу; 

39. Улица Шуматовачка (Зона I) од Улице 
Чупићеве до Улице Таковске десном страном подужно 
паркирање делом на коловозу делом на тротоару.  

 
Члан 3. 

 
Екстра зона је зона у којој је у току дана дозвољено 

паркирање у трајању најдуже 120 минута, а наплата 
накнаде за паркирање врши се радним данима у времену 
од 7:00-21:00 сат и суботом 7:00-14:00 сати. 

Прва зона је зона у којој је у току дана дозвољено 
неограничено паркирање, а наплата накнаде за парки-
рање врши се радним данима у времену од 7:00-21:00 сат 
и суботом 7:00-14:00 сати. 

Друга зона је зона у којој је у току дана дозвољено 
паркирање у трајању најдуже 180 минута, а наплата 
накнаде за паркирање врши се радним данима у времену 
од 7:00-21:00 сат и суботом 7:00-14:00 сати. 

 
Члан 4. 

 
Постављање саобраћајних знакова из члана 2. овог 

Решења вршиће се на основу пројеката саобраћајне сигна-
лизације, а сходно Правилнику о саобраћајној сигна-
лизацији и Закону о безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Члан 5. 
 
На паркиралиштима из члана 2. овог Решења, 

изузетно се може укинути одређен број паркинг места и 
то најдуже у периоду од 01. априла до 31. октобра текуће 
године, уколико постоји потреба за заузеће јавних 
површина постављањем летњих башти са жардињерама 
и сл. у складу са одредбама Одлуке о уређењу града. 

Градско веће града Крушевца доноси посебно реше-
ње којим се привремено укида одређен број паркинг места. 

 
Члан 6. 

 
Даном доношења овог Решења престаје да важи 

Решење о одређивању паркиралишта на којима се плаћа 
накнада за паркирање моторних возила („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 8/12-Пречишћен текст, 2/13, 8/13, 
3/14, 4/14, 6/14, 1/15, 6/16, 5/17, 2/18, 5/18, 11/19 и 12/19). 

 
Члан 7. 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.    
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.    
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
III Број: 344-447/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
220 
На основу члана чл. 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  
Градско веће града Крушевца, дана 18.06.2021. го-

дине,  донело  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

Јавног предузећа за управљање пословним простором и 
пијацама "Пословни центар" Крушевац бр. в  14306 од 
10.06.2021. године којом je усвојен Правилник о раду 
Паркинг службе "Пословног центра" Крушевац ЈП. 

 
II - Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.    
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-44/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
221  
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник РС", бр. 15/16), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 
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и 104/16) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац, бр. 18/13 од 
15.04.2021. године, којом се врши измена и допуна 
Одлуке Надзорног одбора ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац бр. 13/8 од 24.04.2017. године, о утврђивању 
цене за испоручену пијаћу воду и услуге одвођења и 
пречишћавања отпадних вода (став 1. тачка 6) тако што 
се повећава цена пречишћавања отпадних вода и иста 
гласи: 

 
6. Пречишћавање отпадних вода .......... 29,07 дин/м3 
 
Цена је исказана без пореза на додату вредност (без 

ПДВ-а). 
 
II - Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-46/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
222 
На основу члана 69. Закона о јавним педузећима 

("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11 и 
104/16) и члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац, број 18/14 од 
15.04.2021. године, којом се задржава цена за "Пре-
чишћавање отпадних вода" од 18,60 дин/м3 за: кафане, 
ресторане, печењаре, угоститељске објекте за продају 
брзе хране, посластичарнице, хотеле, кафиће, кафе-
терије, туристичке агенције, теретане, фитнес центре, 
играонице, козметичке салоне, фризере - мушке и 
женске, регистроване спортске организације, чија је 
пословна активност била угрожена КОРОНА вирусом, 
као и за кориснике домаћинства, цркве, манастире и 
гробља, који су такође погођени пандемијом. 

Цена је исказана без пореза на додату вредност (без 
ПДВ-а). 

 

II - Решење ће се примењивати након добијања 
сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 

 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“.    
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-47/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
223 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.06.2021. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП "Крушевац" Крушевац број 3619 од 14.05.2021. 
године, којом се врши фактурисање у износу од 50% од 
прописане цене за услуге изношења смећа, почев од дана 
добијања сагласности Градског већа града  Крушевца па 
до успостављања Регионалног центра за управљање 
отпадом у Срњу, члановима домаћинства следећих 
месних заједница, односно насељених места: 

1. МЗ Јасика - село Срње. 

2. МЗ Јасика - село Велика Крушевица 

3. МЗ Падеж - село Падеж, Вратаре и Глобаре. 
 
II - Решење ће се примењивати након добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-48/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
224 
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, 72/19 и 149/20) и 
члана 50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.06.2021. 
године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Крушевца за 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 
0009: Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, 
позиција 59 - Средства резерве, одобрава се укупно 
30.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – Градско правобранилаштво, 

програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе, 
активност 0004: Градско правобранилаштво, 
економска класификација 414314 – Помоћ у случају 
смрти запосленог или члана уже породице, позиција 
19 – Социјална давања запосленима, повећава се за 
30.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. Решења у износу од 30.000 динара су недо-
вољно планирана средства за исплату солидарне 
новчане помоћи због смрти мајке Наташе Луковић. 

 
3. О извршењу Решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-66/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
225 
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, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.06.2021. 
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 2021. годину, у оквиру раздела 6 - 
ГРАДСКА УПРАВА, програм 0602: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, активност 0009: Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160, 
економска класификација 499000, позиција 59 - 

Средства резерве, одобрава се укупно 45.100 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 6 – ГРАДСКА УПРАВА, глава 1-

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, програм 1201: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, активност 0001: 
Функционисање установа културе, економска 
класификација 414000, позиција 160 – Социјална давања 
запосленима, повећава се за 45.100 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. Решења у износу од 45.100 динара су недовољно 
планирана средства за исплату отпремнине приликом 
одласка у пензију раднице Крушевачког позоришта 
Гајић Гордане. 

 
3. О извршењу Решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-67/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
226 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.06.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
2.000.000 динара, извор 08 –Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа градова  и сада 
износе 4.863.899.383 динара, уплатом донатора Штампа 
сиситем ДОО, на уплатни рачун буџета, за пројекат 
"Споменик кнезу Лазару", по изводу бр. 12 од 
02.06.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
2.000.000 динара, извор 08 и сада износе 4.863.899.383 
динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
2.000.000 динара и сада износе 4.714.966.000  динара. 

Приходи на конту 744241 – Капитални добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 2.000.000 динара и сада износе 
4.410.693 динара.  
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Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 148.933.383 динара. 

 
Средства у износу од 2.000.000 динара, извор 08, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 1201: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА, пројекат 5013: "Споменик кнезу 
Лазару", функционалана класификација 820 на: 

 
позицију 134.2, економска класификација 515000-

Нематеријална имовина 
- конто 515124-Скулптуре, износ од 2.000.000 

динара. 
 
2) О извршењу Решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-8/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
                         
 
227 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.06.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 910.000 
динара, извор финансирања 07 –Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 4.861.899.383 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања на 
уплатни рачун буџета, за пројекат Народне библиотеке 
„ 650 година историје града на полици за књиге-
Оснаживање капацитета завичајног одељења Народне 
библиотеке Крушевац“, по изводу бр. 7 од 21.05.2021. 
године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 910.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.861.899.383 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 910.000 
динара и сада износе 4.712.966.000  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова, повећавају се за 910.000 динара и сада износе 
47.501.736 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  148.933.383 динара. 

Средства у износу од 910.000 динара, извор финан-
сирања 07, разврставају се код: 

 Установа културе, програм 1201: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, пројекат 4010 (П: „650 
година историје града на полици за књиге-Оснаживање 
капацитета завичајног одељења Народне библиотеке 
Крушевац“) и то: 

 Уводи се позиција: 
- 299 -Услуге по уговору: 
- конто 423413-Услуге штампања публикација, 

износ од 160.000 динара и 
- конто 423419-Остале услуге штампања, износ од 

50.000 динара. 
Уводи се позиција: 
- 300-Машине и опрема: 
- конто 512211-Намештај, износ од 660.000 динара и 
- конто 512222-Штампачи, износ од 40.000 динара. 
 
2) О извршењу Решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-9/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
228  
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.06.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 56.000 
динара, извор финансирања 07 –Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 4.860.898.383 динара, 
уплатом Комесаријата за избеглице и миграције РС, на 
име новчане помоћи интерно расељеним лицима са 
КиМ, која су тренутно настањена на територији града, 
по изводу бр. 2 од 20.05.2020. године и изводу бр. 3 од 
25.05.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 56.000 
динара, извор 05 и сада износе 4.860.989.383 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 56.000 
динара и сада износе 4.712.056.000  динара. 
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Приходи на конту 733241 – Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
градова, повећавају се за 56.000 динара и сада износе 
42.556.000 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се у 

износу од 148.933.383 динара. 
 
Средства у износу од 56.000 динара, извор 07, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 0901: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА, активност 0006: Подршка деци и 
породици са децом, функционалана класификација 040 
на: 

позицију 26.1, конто 472931-Једнократна помоћ, 
износ 56.000 динара. 

 
2) О извршењу Решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-10/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
229     
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.06.2021. го-
дине, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са сред-

ствима из додатних извора повећавају се за 1.500.000 
динара, извор 08 –Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа градова  и сада износе 
4.865.399.385 динара, уплатом донатора Брзмин ДОО, 
Брзеће, на уплатни рачун буџета, за пројекат "Споменик 
кнезу Лазару", по изводу бр 157 од 09.06.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са сред-
ствима из додатних извора повећавају се за 1.500.000 
динара, извор 08 и сада износе 4.865.399.383 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.500.000 динара и сада износе 4.716.466.000  динара. 

Приходи на конту 744241– Капитални добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 1.500.000 динара и сада износе 
5.910.693 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 148.933.383 динара. 

 
Средства у износу од 1.500.000 динара, извор 08, 

разврставају се код: 
 
 Градске управе, програм 1201: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА, пројекат 5013: "Споменик кнезу 
Лазару", функционалана класификација 820 на: 

 
позицију 134.2, економска класификација 515000-

Нематеријална имовина 
- конто 515124-Скулптуре, износ од 1.000.000 

динара и 
позицију 133.2, економска класификација 515000-

Изградња зграда и објеката 
- конто 511299-Изградња осталих објеката, износ од 

500.000 динара. 
 
2) О извршењу Решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".            
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-11/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
230 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.06.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 900.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 4.866.299.383 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања на 
уплатни рачун буџета, за суфинансирање програма 
Културног центра Опере „Лазарево обртеније“, по 
изводу бр. 9 од 31.05.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 900.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
4.866.299.383 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 900.000 
динара и сада износе 4.717.366.000  динара. 

Приходи на конту 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
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градова, повећавају се за 900.000 динара и сада износе 
48.401.736 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  148.933.383 динара. 

Средства у износу од 900.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 Установа културе, програм 1201: РАЗВОЈ КУЛТУ-
РЕ И ИНФОРМИСАЊА, пројектна активност 0002 (ПА: 
„Јачање културне продукције и уметничког ствара-
лаштва“) и то: 

 Уводи се позиција: 

- 180.1 - Специјализоване услуге: 

- конто 424221 - Услуге културе, износ од 900.000 

динара. 
 
2) О извршењу Решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-12/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
231 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 И 149/20) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.06.2021. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2021. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.500.000 динара, извор 08 –Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа градова  и сада 
износе 4.867.799.383 динара, уплатом донатора Trayal 
korporacija AД, Крушевац, на уплатни рачун буџета, за 
пројекат "Споменик кнезу Лазару", по изводу бр 159 од 
11.06.2021. године. 

Укупни расходи буџета за 2021. годину са средстви-
ма из додатних извора повећавају се за 1.500.000 динара, 
извор 08 и сада износе 4.867.799.383 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.500.000 динара и сада износе 4.717.666.000  динара. 

Приходи на конту 744241– Капитални добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 1.500.000 динара и сада износе 
7.410.693 динара.  

 
Приходи и расходи из других извора утврђују се у 

износу од 148.933.383 динара. 

Средства у износу од 1.500.000 динара, извор 08, 
разврставају се код: 

 
 Градске управе, програм 1201: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА, пројекат 5013: "Споменик кнезу 
Лазару", функционална класификација 820 на: 

 
позицију 133.2, економска класификација 515000-

Изградња зграда и објеката 
- конто 511299-Изградња осталих објеката, износ од 

1.500.000 динара. 
 
2) О извршењу Решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-13/21  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 
 
232 
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, 
09/20 и 51/21) 

Градска управа града Крушевца, дана 23.06.2021. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦАРА 

ЛАЗАРА-БАЛШИЋЕВА“ У КРУШЕВЦУ НА  
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Измене и допуне Плана детаљне регулације 
„Цара Лазара-Балшићева“ у Крушевцу, на животну 
средину. 
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Члан 2. 
 
Измене и допуне плана односе се на измене и 

допуне у текстуалном делу предменог планског 
документа и обухватају зоне породичног становања у 
оквиру ПДР-а „Цара Лазара – Балшићева“ ("Службе-
ни лист града Крушевца", бр. 4/19) на укупној повр-
шини ПДР-а.  

Граница обухвата Измена плана је обухват 
основног плана ПДР „Цара Лазара – Балшићева“.   

 
Члан 3. 

 
План вишег реда је ПГР „ЦЕНТАР“ ("Службени 

лист града Крушевца", бр. 14/16), којим су опре-
дељени планови детаљне регулације, односно пред-
метни ПДР који обухвата урбанистичку целину 2.9. 
Планирана претежна намена је вишепородично ста-
новање и породично становање типа ПС-01 и ПС-02.   

„Највећи део простора плана изграђен је 
објектима породичног становања углавном уједна-
чене спратности до П+1.“ Планом генералне регу-
лације одређене су зоне за које је обавезна израда 
планова детаљне регулације, са дефинисаним општим 
смерницама за израду урбанистичких планова.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и 3. ове 

Одлуке, као и на основу Образложења и критеријума 
за одређивање могућих утицаја Измене и допуне 
Плана детаљне регулације „Цара Лазара – 
Балшићева“ на животну средину као и на основу 
Мишљења бр. 501-81/2021-09 од  22.06.2021.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 „Цара Лазара – Балшићева“ 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 „Цара 

Лазара – Балшићева“ и објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-568/21                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
 
233 
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 и 24/18), дана 09.06.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
I – ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако што се у члану 17. након става 1. додаје нови став 
2. који гласи: 

 
"Одређује се постављање саобраћајног знака 

"табла за усмервање" (III-63 и III-64) по два комада у 
Улици Његошевој испред Улице Александра Волте, 
гледано од Улице војводе Путника". 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 

пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу I диспозитива овог Решења и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 344-398/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 

 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Ред. бр.                                                                                                                                                                           Страна 
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