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На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.
129/07, 83/2014 и 101/2016) и чл. 19. став 1. тачка 4. Статута града Крушевца ("Службени лист града
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној ____________. године, донела је

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ
и
ПРОЈЕКЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА 2023. и 2024. ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Глобална развојна политика на нивоу државе је оквир који на одређени начин усмерава економски
и укупни развој локалне заједнице.Успешно спроведене мере фискалне политике и успостављање
повољног пословног и инвестиционог окружења током последњих година омогућили су стварање чврсте
основе за стабилан и одрживи раст са циљем да се структурним реформама успостави пословно окружење
које ће омогућити: пораст инвестиција, убрзање реструктурирања привреде, стварање услова за ново
запошљавање и повећавање продуктивности и конкурентности привреде.
У нашем граду се после доласка више познатих страних инвеститора попут Купер Тајера,
Хенкела,Кромберг-Шуберта, Лидла, Татре, Непија очекује наставак таквог тренда и у наредним годинама.
Са тим у вези Град ће наставити са улагањем у изградњу потребне инфраструктуре у циљу привлачења
нових инвестиција а самим тим и повећањем квалитета живота свих грађана нашег града.
Полазећи од надлежности Града утврђених Уставом, Законом и економском политиком Републике
Србије за 2022.годину, Скупштина Града доноси Програм развоја који обухвата: урбанистичко
планирање; уређење грађевинског земљишта; изградњу пословног и стамбеног простора; изградњу
комуналне инфраструктуре; неопходно усклађивање функција у друштвеним делатностима; очување
постојећих и стварање нових вредности националне културе и духовности и јачање социјалне сигурности
грађана.
У припреми овог Програма остварена је сарадња са јавним предузећима, установама и месним
заједницама чија се делатност одвија на територији града Крушевца.
При спровођењу Програма носиоци ће се руководити принципима равноправности, равномерности
и солидарности.
Приоритет у реализацији имаће већ започете инвестиције и оне активности, за које се стекну реални
услови за финансирање у областима:
реконструкције и изградње улица и путева,
основног и средњег образовања, дечије и социјалне заштите
економског развоја.
водоснабдевања и канализације
Поред приоритета предвиђених Програмом, у реализацији ће имати приоритет и оне инвестиције и
активности за које се обезбеде сопствена средства.
Осим реализације планираних инвестиција и активности Програмом развоја за 2021. годину, могуће
је реализовати и друге предложене инвестиције од стране Месних заједница за које постоји инвестиционо3

техничка документација, решени имовинско-правни односи, обезбеђена финансијска средства за учешће
и уколико се обезбеде додатна финансијска средства из буџета Града или уколико тренутно стање захтева
хитност у реализацији .

Градска управа Града Крушевца

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2022. ГОДИНУ
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину обухвата:
•
•
•

активности на припремању грађевинског земљишта (решавање имовинско - правних односа,
прибављање земљишта, израда планских и урбанистичко - техничких докумената, геодетских и
других подлога и други потребни радови)
радове на комуналном опремању земљишта који се односе на саобраћајне површине, уређење
слободних површина, област јавне расвете, систем водоснабдевања и канализације, друге објекте
комуналне инфраструктуре, као и
одржавање јавних и комуналних функција.

Основе за израду програма су важећи стратешки документи, усвојени ГУП Крушевац 2025, усвојени
планови генералне и детаљне регулације, планска и урбанистичко техничка докуменатација која је
планирана за израду у 2022. години (табеларно приказана у оквиру програма), стечене обавезе из области
опремања и уређивања грађевинског земљишта, студије, анализе, пројекти, приоритети произашли из
постојећег стања комуналне инфраструктуре у односу на потребе, као и приоритети произашли из захтева
грађана, месних заједница и других заинтересованих субјеката.
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину израђен је у складу са Законом о планирању
и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/201,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - други закон и 9/2020), Законом о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/07, 83/2014- други закон, 101/2016- други закон, 47/2018), Законом о финансирању локалне
самоуправе (''Сл. Гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016,
104/2016, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019 и 126/2020) и Нацртом Одлуке о буџету Града Крушевца за
2022. годину.
Потребне податке за израду Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022.год. доставили су
имаоци јавних овлашћења за конкретне области.
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САОБРАЋАЈНИЦЕ, УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА,
ИНФРАСТРУКТУРА, ОПРЕМАЊЕ СЛОБОДНИХ ЛОКАЦИЈА, ЈАВНА РАСВЕТА
И ДР.
ДЕО 1. Планирана буџетска средства, средства из Републике Србије
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПО СТРУКТУРИ ПРОГРАМА
I
Инвестиције
II

Одржавање

III

Програм унапређења безбедности саобраћаја

I+II+III

Укупно

1.502.787.650
530.700.000
21.460.000
2.054.947.650

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПРЕМА ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА
I

Средства из буџета Града Крушевца

II

Средства из Републике Србије

I+II+III

Укупно

2.042.947.650
12.000.000
2.054.947.650

ДЕО 2. Ванредна и додатна буџетска и друга средства
I

Укупно

775.500.186

УКУПНА СРЕДСТВА (ДЕО 1 + ДЕО 2)
I

Укупно

2.830.447.836
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ДЕО 1
улагања из одобрених средстава буџета и планираних
удружених додатних средстава

Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2022. години
Р.бр.

Опис

Износ (РСД)

1.

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

9.600.000

2.

Реконструкција Ул. острва Вида

9.250.000

3.

Реконструкција моста на путу Падеж - Крвавица

4.000.000

Укупно - Буџет Града Крушевца

22.850.000

А. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

А1. Планска документација
Израда планске документације, елабората геодетских радова, стратешких процена
Р.бр.

Назив планског документа

1.

ПДР Центар 2

2.

ПДР Багдала 4 у Крушевцу

3.

ПДР Окружни затвор

4.

ПДР индустријска зона К1

5.

ПДР Пејтон 1

6.

ПДР Пејтон 2

7.

ПДР Пејтон 3

8.

ПДР гробља у Крвавици

9.

ПДР Реке Расина и ушћа притока-деоница 2

10.

ПДР Реке Расина и ушћа притока-деоница 3

Износ
(РСД)
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11.

ПДР Измене и допуне Новог гробља

12.

ПДР Индустријска зона И

13.

ПДР Индустријска зона Л

14.

ПДР Индустријска зона Е

15.

ПДР Лазарица 1

16.

ПДР Лазарица 4А

17.

ПДР Лазарица 4Б

18.

ПДР Равњак 2Б

19.

ПДР Уједињене нације

20.

Измена ПГР Центар за урбанистичку целину 2.4.2

21.

ПГР Север

22.

Измене и допуне Просторног плана града Крушевца

23.

Извештаји о стратешкој процени утицаја за потребе израде Измена
и допуна Просторног плана града Крушевца
Укупно - буџет Града Крушевца

80.000.000

80.000.000

А2. Откуп земљишта
Решавање имовинско-правних односа, исплата накнаде за изузимање јавног
грађевинског земљишта, набавка земљишта, објеката
Р.бр.

Опис

Износ (РСД)

1.

Локација „COOPER TIRE“

2.

Улица Франше Де Переа

3.
4.
5.

Мало Головоде (Ул. Сретењска)
Источна обилазница
Ул. Тимочке буне

6.

Улица у индустријској зони Ф

7.

Ул. Змај Јовина

810.000

8.

Улица Филипа Вишњића

500.000

9.

Бријанова ул. по ПДР "Центар 2"

2.500.000

10.

Ул. Танаска Рајића

9.500.000

11.

Земљиште за Ново гробље

5.000.000

12.

Земљиште за сеоска гробља

5.000.000

13.

Земљиште за улице у Липовцу

500.000

14.

Улица Милана Кашанина у Мудраковцу

500.000

5.500.000
624.000
630.000
10.000.000
1.500.000
1.500.000
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15.

Трг Костурница

16.

Ул. 12. пешадијског пука

500.000

17.

Ул. Коче капетана

650.000

18.

Улице на Багдали 4

3.500.000

19.

Земљиште за депонију у Срњу

1.500.000

20.

Остале локације

1.500.000

21.

Накнада за размену непокретности - Дом војске

7.200.000

1.500.000

Укупно - буџет Града Крушевца

60.414.000

А3. Пројектна документација са услугама стручног надзора
Израда техничке документације и вршење услуга стручног надзора
Р.бр.

Опис

Износ (РСД)

1.

Израда техничке документације, вршење услуга стручног надзора
над реализацијом инвестиција

62.000.000

Укупно - буџет Града Крушевца

62.000.000

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

202.414.000

Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Б1. Саобраћајнице
Р.бр.

5.

Опис
Изградња саобраћајнице у индустријској зони – Ул. Николе
Чоловића (код предузећа “Арома”)
Изградња паркинг простора и приступне саобраћајницe код локације
„COOPER TIRE“
Реконструкција Улице Цанкареве
Реконструкција улице Војина Михајловића у насељеном месту
Бован (заселак Жуте баре)
Изградња улица на Багдали (насеље Багдала 4)

6.

Реконструкција улице Миодрага Гајића у Каонику (сокак „Гајићи“)

21.777.418

7.

Реконструкција Улице Драгомира Томића у Кукљину

10.312.560

8.

Реконструкција Улице Душана Ристића у Кукљину

9.

Изградња Ул. браће Рајт у Лазарици
Реконструкција Улице Душана Добрића Меде у насељеном месту
Текије

1.
2.
3.
4.

10.

Износ (РСД)
12.000.000
96.000.000
75.000.000
30.522.273
25.000.000

2.569.284
11.312.806
10.500.000
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11.

Реконструкција Шуматовачке улице

22.799.974

12.

Реконструкција Улице Св. Саве

20.000.000

13.

Реконструкција улице у Великој Крушевици

11.000.000

14.

50.000.000

16.

Изградња саобраћајнице С2 код локације ППОВ
Реконструкција Ул. Зорана пилота и Ул. Петра Јовановића у
Мудраковцу
Изградња Улице Танаска Рајића (I фаза)

17.

Изградња Улице Танаска Рајића (II фаза)

16.000.000

18.

Изградња Улице сликара Миловановића
Изградња новопланираних улица на Багдали (по Измени плана
генералне регулације „Центар“ у делу к.п.бр.: 2476/1, 2477/1,
2473/31, 2479/1 и 2479/2 све КО Крушевац у Крушевцу)
Изградња улица у насељу Багдала 3 (Кнеза Павла, Светомира
Митића, део Ул. Косовске битке, део Ул. Иве Андрића)
Изградња приступне саобраћајнице из Бријанове ул. за гаражу у
Ул. Копаоничких жртава
Реконструкција Косовске улице

15.000.000

Укупно - буџет Града Крушевца

626.794.315

15.

19.
20.
21.
22.

52.000.000
11.000.000

39.000.000
10.000.000
20.000.000
65.000.000

Б2. Инфраструктура
Р.бр.

Опис

Износ (РСД)

2.

Изградња разводне мреже за потребе водоснабдевања:
Здравиње, Глобаре, Коњух
Изградња црпних станица, резервоара, хидрофора Јастребац

3.

Изградња водоводнoг система за депонију у Срњу

4.

Изградња водоводне мреже у Косовској улици

43.139.394

5.

Изградња водоводне мреже у Железничкој улици

10.896.000

6.

Изградња водоводне мреже у Цанкаревој улици

7.

Изградња канализационе мреже у Косовској улици

28.121.940

8.

Радови на топловодној мрежи у Железничкој улици

17.380.000

9.

Радови на топловодној мрежи у Цанкаревој улици

10.

Радови на топловодној мрежи у Улици сликара Миловановића

13.600.000

11.

Радови на топловодној мрежи у Шуматовачкој улици

10.000.000

12.

Радови на топловодној мрежи у Косовској улици

10.500.000

13.

Измештање дела топловода код Техничког центра

4.300.000

14.

Измештање гасне линије на локацији Стари аеродром

1.

27.000.000
25.920.000
7.121.071

8.600.000

4.000.000

900.000
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15.

Санација клизишта у Великој Крушевици

16.

Проширење мреже уличне расвете

17.

Реконструкција моста на Гагловској реци у Капиџији

18.

Реконструкција и санација моста у Сушици

8.000.000

19.

Реконструкција моста у насељеном месту Сеземча

8.000.000

68.000.000
5.000.000
12.000.000

Укупно - буџет Града Крушевца

312.478.405

Б3. Партерно уређење
Р.бр.

Опис

1.

120.000.000

3.

Изградња полигона на локацији ХИ „Жупа“
Партерно уређење катастарске парцеле бр. 5508/6 КО Крушевац у Ул.
кнеза Милоша
Партерно уређење око зграде "THW" у Улици Гаврила Принципа

4.

Уређење слободних површина у зони Улице сликара Миловановића

22.000.000

5.

Партерно уређење јавне површине у граду Крушевцу

2.

Износ (РСД)

10.000.000
16.000.000
1.000.000

Укупно - буџет Града Крушевца

169.000.000

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

Опис

1.

Изградња стадиона „Јединство“ 2. фаза
Изградња дела инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д2 "Јакшино игралиште
Изградња новопланираних саобраћајница са инфраструктуром по
ПДР "Стари аеродром фаза 1" и по ПДР "Стари аеродром фаза 2"
Изградња азила за псе

60.000.000

Укупно - буџет Града Крушевца

147.250.930

2.
3.
4.

Износ (РСД)

18.250.930
60.000.000
9.000.000

Б5. Инвестиције из средстава Републике Србије и буџета Града Крушевца
Износ (РСД)
Р.бр.
Опис
Буџет Града Република
Крушевца

1.

Изградња скејт парка

10.000.000

Србија

Укупно

12.000.000

22.000.000

Буџет Града Крушевца

10.000.000

Република Србија

12.000.000

Укупно

22.000.000
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Ц. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
(поправка саобраћајне инфраструктуре)
Набавка и уградња опреме за мониторинг и аутоматску детекцију
1.
саобраћајних прекршаја на територији града Крушевца
Набавка и уградња успоривача саобраћаја (лежећих полицајаца и
2.
путног платоа) и припадајуће саобраћајне сигнализације
Набавка транспорт и уградња пешачких ограда у зонама школа на
3.
општинским путевима
Набавка и уградња промењиве саобраћајне сигнализације на
4.
саобраћајном стубу
Рехабилитација пешачких стаза - тротоара у зони школе у насељеном
5.
месту Глободер
6. Набавка и постављање управљачких уређаја светлосне сигнализације
Обележавање бициклистичких трака у зонама школа и шири појас до
7.
школе (Улица кнеза Милоша и Аеродромска и др)
Израда пројеката рехабилитације тротоара поред општинских путева
8.
на подручју града Крушевца
Укупно

5.000.000
2.000.000
6.540.000
1.000.000
3.310.000
2.400.000
910.000
300.000
21.460.000

Д. УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА
1.

2.

3.
4.

5.
6.

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Текуће поправке и одржавање
РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРАДА
КРУШЕВЦА
РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ
ПРЕОСТАЛОГ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРУШЕВЦА
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА
Редовно и зимско одржавање и ревитализација улица и путева,
одржавање саобраћајне сигнализације и опреме, одржавање пружних
прелаза и семафора на територији града Крушевца
ЈАВНE ЧЕСМE И ФОНТАНE

40.000.000
63.000.000

41.000.000

364.200.000
10.500.000

УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА

12.000.000

Укупно – буџет Града Крушевца

530.700.000
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Буџет Града Крушевца)

2.

Инвестиције пренете из претходне године на реализацију
у 2022. год.
А. Припремање грађевинског земљишта

202.414.000

3.

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

1.265.523.650

1.

Б1. Саобраћајнице
Б2. Инфраструктура
Б3. Партерно уређење
Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области
опремања и уређивања грађевинског земљишта
Б5. Инвестиције из средстава Буџета Града и Републике Србије
(Буџет Града)
4.

Ц. Програм унапређења безбедности саобраћаја

5.

Д. Улагања у текуће функције одржавања (Буџет Града)

Буџет Града Крушевца (1+2+3+4+5)
Република Србија

22.850.000

626.794.315
312.478.405
169.000.000
147.250.930
10.000.000
21.460.000
530.700.000

2.042.947.650
12.000.000
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ДЕО 2
улагања из ванредних и посебних додатних буџетских средстава

Реализација овог дела Програма је могућа са аспекта постојања техничке
документације и претежно решених имовинских односа, а зависиће од нивоа обезбеђених
посебних додатних буџетских и других средстава.

А. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

А1. Планска и пројектна документација
Прибављање пројектне документације
Р.бр.
Опис
Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и израда
1.
пројектне документације
Укупно
Планска документација
Р.бр.
Опис
1.
Израда планске и урбанистичко техничке документације

Износ (РСД)
7.000.000
7.000.000

Укупно

Износ (РСД)
18.000.000
18.000.000

Укупно

Износ (РСД)
4.000.000
4.000.000

А2. Откуп земљишта
Р.бр.
Опис
1.
Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде

Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Б1. Саобраћајнице
Р.бр.

Опис

Износ (РСД)

1.

Реконструкција Улице 12. пешадијски пук (МЗ Прва)

25.700.000

2.

Изградња пута у Суваји (МЗ Мајдево)

14.000.000

3.
4.

Реконструкција Железничке улице (МЗ Бивоље)
Реконструкција Ул. Станка Ђорђевића (сокак Малинићи) у Срњу (МЗ Јасика)
Санација одрона и реконструкција пута Мала Река - Велико Крушинце (МЗ
Мала Река)
Укупно

5.

170.000.000
2.000.000
9.600.000
221.300.000
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Б2. Инфраструктура
Р.бр.

Опис

Износ (РСД)

1.

Уређење изворишта киселе воде у Жабару са одводним каналом до реке
Пепељуше (МЗ Жабаре)

5.000.000

2.

Реконструкција бране у Зебици (израда бетонских преграда против бујица на
Срндаљској реци) (МЗ Мала Река)

3.000.000

3.

Реконструкција моста у Пепељевцу (МЗ Пепељевац)

20.060.186
Укупно

28.060.000

Опис
Изградња пешачке стазе од Ул. Колубарске битке до Парка Багдала
Партерно уређење простора на кат. парцели. бр. 2395/2 КО Крушевац (локација
код кружног тока код касарне „Цар Лазар“)
Укупно

Износ (РСД)
5.640.000

Б3. Партерно уређење
Р.бр.
1.
2.

1.500.000
7.140.000

Б4. Изградња (реконструкција, санација) улица, путева, мостова; партерно уређење, јавна
расвета, други радови
Опис

Износ (РСД)
490.000.000

Асфалтирање пута Пасјак - Мали Шиљеговац
Санација два клизишта у Пасјаку и једног у Бовну
Изградња мини спортског терена у насељеном месту Пасјак (МЗ Бован)
Проширење мреже јавне расвете (Ул. Николе Вилимоновић, и раскрсница Авалске
улице и Ул. Багдалски венац)
Уређење и каналисање потока иза Ужичке улице (МЗ Багдала)
Завршетак
започетих
радова
реализованих
учешћем
грађана:
крак улице Момира Петровића (нови назив Метохијска) дужине 110 м
Асфалтирање улица за које су грађани учествовали у самодоприносу (пре 30-ак година)
и чија се новчана средства налазе на наменским рачунима и то су:
Буковичка (стари назив Перице Цекића)
Борисава Патроногића (Миланке Стојадиновић Српкиње)
Радомира Додића (Добровољачка)
Ивана Лукомског (нови назив Душана Живковића и Радета Павловића (нови назив
Теодосијева) у укупној дужини од 267 м
Асфалтирање дела улице Василија Миловановића (нови назив Уроша Предића) до
улице Саве Милошевића (нови назив Бивољска)
Асфалтирање улице Шандора Петефија (стари назив Бранка Жарковића)
Асфалтирање дела улице Краља Уроша
Асфалтирање улице Кнеза Вишеслава
Отварање улице од Фигине до улице Душана Живановића (стари назив Ивана
Лукомског) у дужини од 70 м ширине 4 м, која се простире паралелно са Омладинском
улицом)
Постављање тротоара у Шумадијској улици на непарној страни која припада
територији МЗ Бивоље
(МЗ Бивоље)
Проширење сеоског гробља
Уређење школског игралишта
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Уређење аутобуских стајалишта (МЗ Беласица)
Асфалтирање улица у дужини од 3 километра
Проширење сеоског гробља
Изградња канализационе мреже (МЗ Бела Вода)
Асфалтирање сеоских путева у Великим Купцима у дужини од 700 метара
(Мијатовицки пут и Заселак Џевери)
Асфалтирање сеоских путева у Гркљанима (Аксентијевићи, Судимци пут за сеоско
гробље у дужини од 200 м и сеоски пут бр. 737 у дужини од 200м, сеоски пут од Дома
културе до домаћинства Аксентијевић Томислава у дужини од око 200 м)
Асфалтирање пута на кат. парц. бр.2581 КО Штитаре у дужини од 550 метара и
асфалтирање сеоског пута од Дома према Малим Гркљанима
Асфалтирање сеоског пута у Малим Купцима од моста на Расини до засеока
Дишковићи у дужини од 1500м
Асфалтирање раскрсница у Себечевцу - пут који води према Доњем Ступњу и сеоски
пут који води до засеока Равнице
Уређење центра села у Себечевцу (МЗ Велики Купци)
Асфалтирање улица из Буџета:
Засеок Арнауташи (Видовданска улица) дужине 500 метара ширине 4 метра
Засеок Рујник (наставак асвалтирања улице Сретена Динића и део Рујничке улице)
дужине 500 метара ширине 4 метра
Побољшање путне инфраструктуре кроз уређење путних праваца и путних јаркова:
Изградња и поправка саобраћајница у Великом Шиљеговцу из Буџета: кружни пут од
ЕПС-а до воденице у дужини од 3,6 км
Завршетак радова на изградњи паркинг простора у центру насеља
Асфалтирање улица уз учешће грађана
(МЗ Велики Шиљеговац)
Реконструкција Улице Колубарске битке
Израда пешачке стазе од Улице Милутина Миланковића до трим стазе на Багдали у
дужини од 120м
Улица на Костурници од Улице Ћирила и Методија до сале за физичко васпитање ОШ
„Драгомир Марковић“
Формирање паркинг места на парној страни Улице Веселин Николић и одредити
једносмерни режим саобраћаја из смера Топличине до Ул. мајке Југовића (МЗ Веселин
Николић)
Асфалтирање пута у засеоку Милетићи (потез Слатина) у дужини од 450 метара удруженим средствима грађана –насељено место Јабланица
Асфалтирање пута у засеоку Цветићи у дужини од 100 м (удруженим средствима
грађана) - насељено место Шогољ
Асфалтирање пута у засеоку Грујићи у дужини од 300 м (удруженим средствима
грађана) - насељено место Витановац
Ревитализација пута од почетка Наупара - Витановац преко Јабланице и излазак на
Бруски пут у дужини од 4,5 км (МЗ Витановац)
Асфалтирање пута кроз насељено место Буковица и пута до цркве Св.Јела
Асфалтирање прилаза цркви и аутобуског окретишта у насељеном месту Буци
Улична расвета од насеља Кисела вода до Буковице (МЗ Велика Ломница)
ГАРИ
Асфалтирање дела Ломине улице у дужини од 100 м
Асфалтирање дела Слатинске улице у дужини од 100 м
Асфалтирање пута до гробља
Асфалтирање Малопољске улице у дужини од 800м
Асфалтирање игралишта за мале спортове у Церови (МЗ Гари)
Асфалтирање путева уз учешће мештана (у Малом Шиљеговцу пут у засеоку Ново
Село - засеок Поток - гробље - центар села) и наставак реконструкције постојећих
оштећених асфалтних путева
15

Изградња пешачке стазе кроз Гаглово и засеок Ново село поред државног пута другог
А реда број 215 Крушевац - Каоник са истовременим решавањем проблема отицања
атмосферских падавина
Остало:
Реконструкција НН мреже уз измештање стубова из дворишта и њива и постављање
самоносећег снопа за трофазну струју према пројекту ЕПС-а са адекватном допуном
уличне расвете
Постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима на којима нису постављене
Уређење јавних објеката и површина и њихово опремање
Уклањање дивљих депонија и чишћење корита реке и потока (МЗ Гаглово)
Асфалтирање улице у Доњој мали - Улица Деспота Стефана у дужини од 380 метара
Асфалтирање Улице у Липовици у дужини од 120м
Реконструкција дела пута - трга у центру Глободера са изградњом тротоара до школе
(дужине 150 м)
Чишћење потока, канала и поправка пољских путева на територији целе МЗ (МЗ
Глободер)
Асфалтирање пута Вукојевићи у Г.Степошу у дужини од 100 метара Асфалтирање пута
до сеоског гробља и цркве у Г.Степошу у дужини од 900 метара
Асфалтирање пута Доња Мала у селу Шавране у дужини од 800 м
Асфалтирање пута Шавране - Церова у дужини од 1000 метара
Постављање мобилијара за децу и теретане на отвореном у дворишту основне школе у
Г.Степошу (МЗ Горњи Степош)
Изградња секундарне водоводне мреже
Реконструкција НН мреже кроз село Ловци у дужини од 1км са постављањем уличне
расвете
Асфалтирање засеока Панићи у Дворану у дужини од 1200 метара са учешћем грађана
Асфалтирање више путних праваца у селу Петина у дужини од 1км са учешћем грађана
Асфалтирање пута до сеоског гробља у Дворану дужине 800м са учешћем грађана
Реконструкција НН мреже у Пољацима у делу села према цркви Св.Оци
Реконструкција пута у селу Дворане преко реке Бистрице до сеоске школе
(МЗ
Дворане)
Пресвлачење асфалта од „Соколовог моста" до краја улице Михајла Пупина
Асфалтирање 3 улице у Ул. Јована Милетића (две улице дужине од по 150м и једна
дужине 450м)
Асфалтирање Улице Ђакове Буне
Асфалтирање Улице Ранка Тајсића
Завршетак канализационе мреже у Ул. Михајла Пупина
Асфалтирање Дунавске улице
Проширење сеоског гробља
Изградња мостића у Беловићкој улици
Санација Соколовог моста
Пресвлачење асфалта у Ул. Милене Аврамовић
Пресвлачење асфалта у Ул. Димитрија Давидовића
(МЗ Дедина)
Израда паркинг простора у оквиру Босанске, Шуматовачке, Таковске и Душанове
улице
Изградња паркинг простора иза биоскопа Европа до Чупићеве
Уклањање барака у Дринчићевој улици као и изградња паркинг простора
Уређење платоа испред зграде Душанове бр. 50 - поплочавање јавне површине (МЗ
Деспот Стефан Лазаревић)
Наставак активности на откупу парцела и проширење гробља у Доњем Степошу
Асфалтирање Улице хероја Милана Тепића у новом делу насеља Липовац у дужини од
450 метара
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Асфалтирање Улице војника Стојадина Мирковића у новом делу насеља Липовац у
дужини од око 600 метара
Изградња канализационе мреже у Доњем Степошу
Асфалтирање Улице Милијана Тосковића у старом насељу Липовац у дужини од око
350м
Асфалтирање Улице Дејана Јанићијевића у насељу Липовац у дужини око 450 метара
Израда тротоара поред регионалног пута кроз насељена места Липовац и Доњи Степош
Регулација водотока потока Одајац у горњем и доњем делу слива
Проширење мреже уличне расвете у оба насељена места
(МЗ Доњи Степош)
Изградња тротоара у Ул. војводе Мишића
Асфалтирање Липљанске улице, као и асфалтирање дела Липљанске улице према
Багдали
Асфалтирање дела улице Милутина Бојића (100 м)
Асфалтирање Гарске улице (250м)
Асфалтирање Поп Лукине улице у дужини од 120 м
Наставак каналисања Гарског потока (МЗ Доња Пакашница)
Изградња водоводне мреже у Ђунису и Јошју
Асфалтирање локалних путева у Ђунису у укупној дужини од око 800 м (од куће
Милошевић Љубише до моста на Рибарској реци у дужини од 172 м од куће
Милошевић Марка до Димитријевић Слободанке у дужини од 135 м, поред Рибарске
реке у дужини од 400 м)
Изградња тротоара поред регионалног пута дуж насељеног места Ђунис
Асфалтирање локалних путева у Јошју у укупној дужини од 1км (према цркви
Васкрсење Господње у дужини од 400 м према засеоку Пањковац у дужини од 600 м)
(МЗ Ђунис)
Асфалтирање више путних праваца укупне дужине око 1300 метара
Прибављање парцеле за проширење сеоског гробља
(МЗ Здравиње)
Проширење гробља у насељеном месту Треботин
Асфалтирање путева Чолићи код киселе воде у Жабару, Симићи у Треботину и пута
Бранкова кућа-Терзићи-гробље
Изградња моста на Мешевачком потоку
Уређење пута Треботин-Мачковац
(МЗ Жабаре)
ЈАСИКА
Израда канализационе мреже и асфалтирање Ул. Милана Ракића
Асфалтирање улица: 14.октобар (380м), Омладинска (180м), Моравска (350м),
Миљковачка (180м),Ул. Владимира Сандића (130м)
Уређење игралишта за мале спортове иза Дома културе
Проширење гробља
Наставак започетих радова на шеталишту код школе и на обали Мораве
ВЕЛИКА КРУШЕВИЦА
Асфалтирање улице 29. Новембра и Балканске
Санација моста на Басарској реци - Доња мала
СРЊЕ
Асфалтирање улица: Радоја Спасића 250м, Јолићки сокак 70м, Првомајска 70м
ГАВЕЗ
Уређење улице према кући Илића са постављањем уличне расвете
(МЗ Јасика)
Асфалтирање путног правца Вељковићи - 400м
Асфалтирање путног правца „Дабићи“ - 450м
Асфалтирање путног правца „Микрон“ - 130м
(МЗ Каоник)
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Изградња тротоара у Капиџијској улици
Асфалтирање Улице Петра Ичка
Изградња моста у Ул. Петра Ичка
Наставак асфалтирања улице у Добромиру до краја места и две слепе улице, Ул. Петра
Добровића, Ул. Петра Прерадовића и Цинцар Јанкова, Ул. Сибињанин Јанка од
раскрснице десни крак и слепа улица иза куће бр.8, Ул. Михајла Валторовића, Ул.
Гледићка две слепе улице, Ул. Бранимира Ћосића, Ул. Старине Новака
Проширење мреже уличне расвете до кожаре према Добромиру и у Ул.Петра
Добровића (МЗ Капиџија)
ВЕЛИКО ГОЛОВОДЕ
Асфалтирање путева у насељеном месту у дужини од око 1200м
Проширење гробља
КОБИЉЕ
Изградња моста за потез Росуље
Асфалтирање путева у насељеном месту у дужини од око 1300м
Проширење гробља
СТАНЦИ
Асфалтирање пута Кобиље - Станци - Сушица
Проширење сеоског гробља (Ловци заселак Коса Ловци) (МЗ Кобиље)
КОЊУХ
Ревитализација пута Коњух-Каменаре (Нешицко брдо) дужине 400м
БРАЈКОВАЦ
Асфалтирање улице у засеоку Здравковић-Ђокић у дужини од 600м
КАМЕНАРЕ
Асфалтирање пута Каменаре-Парцане у дужини од 2200м
КОМОРАНЕ
Асфалтирање пута у засеоку Милановићи дужине 400м
ЉУБАВА
Наставак асфалтирања пута Љубава-Каменаре (900м) са улицом у засеоку Милановићи
(120м)
(МЗ Коњух)
Наставак реконструкције путног правца Срње - Крвавица дужине 2.5км
Проширење гробља у Крвавици - куповина парцеле
Асфалтирање улица у насељеном месту Шашиловац и Крвавица (улица у засеоку
Исаиловићи у дужини од 300м - улица у засеоку Марковићи у дужини од 400м. У
насељеном месту Крвавица улица у засеоку Богдановићи у дужини од око 400м, у
засеоку Милошевић у дужини од 300м и улица у засеоку Јовановићи у дужини од око
350м)
(МЗ Крвавица)
Реконструкција Улице Радојка Крстића 800м
Реконструкција Куњачке улице 750м
Проширење сеоског гробља (МЗ Кукљин)
Изградња улица: Ул. Филипа Вишњића (стари назив Радомира Тодоровића - Тоше) и
Јефимијина улица; Ул. Душана Васиљева (стари назив Живорада Михајловића)
Уређење површине на парцели кат.бр. 3588/1 КО Крушевац
Изградња канализационе мреже у улици Краља Петра Првог;
Изградња тротоара у улици Петра Добрњца (стари назив Моравска улица);
(МЗ Лазарица)
Ревитализација пута Лазаревац-Коњух
Асфалтирање пута према гробљу (800 метара)
(МЗ Лазаревац)
Реконструкција пута у Мачковцу од продавнице до засеока Миловановићи
Асфалтирање пута од цркве у Мачковцу дужине 800м
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Асфалтирање старог пута од Мачковца према Глободеру, засеок Миљковићи
Асфалтирање пута Мачковац-Ђекићи према Кошевима дужине 600м
Реконструкција дотрајале нисконапонске мреже у Мачковцу
(МЗ Мачковац)
Проширење сеоског гробља - обезбеђење средстава за откуп земљишта и пратеће
активности
Асфалтирање дела улице Љубисава Марића - Бисе у дужини од 800м, од краја
постојећег асфалта до цркве Св.Илија
Рехабилитација асфалта у Ул.Молеровој и Ул.Љубисава Марића Бисе
Доградња уличне расвете у ул.Биљевачкој, Ражањској, Савској од бр.194-196/1) и од
бр. 2-6, као и Ул. Љ.Марића од краја постојеће мреже до цркве Св.Илија
(МЗ Макрешане)
Изградња пешачке стазе поред регионалног пута кроз Мајдево и изградња аутобуског
стајалишта на сувајском путу
Асфалтирање путева у насељеном месту Суваја (постоји пројектна документација)
Завршетак асфалтирања улице у новом насељу у Мајдеву
(МЗ Мајдево)
Асфалтирање пута Мала Река - Рлица дужине 3км
Израда бране у Великом Крушинцу
(МЗ Мала Река)
Реконструкција Расинске улице од раскрснице са Ул. Рашком до раскрснице са Ул.
Милунке Савић у дужини од око 500м.
У улицама је неопходна реконструкција водоводне мреже због честог пуцања цеви,
изградња атмосферске канализације и поново асфалтирање коловоза и тротоара
Асфалтирање Улице Солунских бораца у дужини од око 150м
Асфалтирање Улице Голубачке у дужини од око 120м
Асфалтирање Ул. Абердарева у дужини од 100м
Асфалтирање Ул. Борска у дужини од око 120м
Асфалтирање Гочке улице у дужини од око 100м
Асфалтирање Ул. Блажевачке у дужини од око 450м
(МЗ Мало Головоде)
Асфалтирање путних праваца у Мешеву и Дољану
Санација електромреже и проширење мреже јавне расвете у Мешеву и Дољану
(МЗ Мешево)
Изградња и асфалтирање Улице Поп Љубине у насељу Шумице
Асфалтирање Ванизелисове улице
Асфалтирање Врњачке улице
Регулисање атмосферске воде у Ул. старца Вујадина са учешћем грађана
Изградња Улице Надежде Петровић у насељу Шумице
Изградња потпорног зида на Спортском центру - игралиште на Расини (МЗ
Мудраковац)
Реконструкција пута за сеоско гробље у дужини од 400 метара
Асфалтирање улица на територији МЗ уз учешће грађана:
Ул. Лазе Костића у дужини од 700м
Ул. Јована Јовановића Змаја у дужини од 600м
Ул. Топлице Милана у дужини од 90м
Ул. Свете Марије Магдалене у дужини од 200м
Ул. Занатска у дужини од 300м
Партерно уређење простора око зграде Дома културе
(МЗ Модрица)
Асфалтирање пута за цркву
Каналисање канала у главној улици и улицама које се ослањају на главну улицу
Уређење водотокова реке Гагловке и реке Кобиљке
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Изградња терена за мали фудбал и кошарку са мобилијаром за децу
Проширење гробља
Асфалтирање споредних улица
(МЗ Паруновац)
Падеж
Асфалтирање међумесног пута између насељеног места Падеж и насељеног места
Крвавица у дужини од 2000 метара
Изградња фудбалског терена
Вратаре
Асфалтирање међумесног пута од насељеног места Падеж кроз Вратаре до
Залоговачког пута у дужини од 3000 метара
Асфалтирање од центра села према манастиру Св.Лука у Бошњану у дужини од 250 м
уз 30 % учешће мештана села
Глобаре
Асфалтирање пута према гробљу, поред цркве у дужини од 700 м
Асфалтирање пута од аутобуског стајалишта у центру села до предузећа ВЛИГ са
учешћем грађана од 30%
(МЗ Падеж)
Асфалтирање улица у насељеном месту Пепељевац
Наставак асфалтирања пута у Вучаку до цркве
Асфалтирање "Кљаицког пута" у Вучаку
Асфалтирање пута у Лукавцу (спајање са новоасфалтираним делом који би спојио
деоницу Лукавац-Церова)
(МЗ Пепељевац)
Реконструкција коловоза, тротоара, водоводне и канализационе мреже у следећим
улицама: Варшавска, Војвођанска, Ранкеова (стари назив Хранислава Ђуровића и Дике
Глигоријевића), Александра Флеминга (стари назив Блаже Думовића)
Поплочавање простора испред зграде МЗ у Ул. Душановој и Роденовој
Санација прилаза згради и улаза у саму зграду Кула 6 у Ул. булевар Николе Пашића
Уређење прилаза зградама у Ул. Душановој (стари назив Драгомира Гајића) испред
зграда 124, 126, 128 и 130, уређење паркинг простора испред зграда 124 и 128 и
уређење и поплочавање простора код поменутих зграда
Асфалтирање продужетка Варшавске улице преко Војвођанске улице у дужини од 100
м
(МЗ Прва)
Асфалтирање Улице Принцезе Оливере са уређењем паркинга у овој улици која се
пружа иза стамбених зграда 41, 43, 45 из улице Достојевског
Асфалтирање прилаза и простора око гаража у Расаднику 1 (иза стамбених зграда К-5
и К-6)
Регулисање атмосферских вода са простора теретане на отвореном у Расаднику 2
Изградња тротоара у делу Улице Милитијадиса Маргаритиса дужине од око 70 м
Равнање и уређење пешачке стазе која се пружа од стамбеног насеља Расадник 2 до
меморијалног центра Слободиште
Реконструкција мреже фекалне канализације у Ул. Алексе Шантића у насељу Расадник
2
(МЗ Расадник)
Рибаре - Реконструкција и изградња терена за велики фудбал
Рибарска бања - Изградња прилаза на путни правац КП 5281 КО Рибаре и уређење
целе дужине путног правца који је уједно и потенцијално противпожарни пут
Специјалне болнице
Гревци - Асвалтирање пута према цркви Светог Антонија Преподобног, бр. 2079 КО
Гревци, дужине 300 м ширине 3 м
Мало Крушинце - Санирање речног корита
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Осветљење и изградња парка код моста у Рибару
Пресвлачење асфалта у Зубовцу
Асфалтирање пута од ТС - Агатоновићи - Младеновићи у Росици
Асфалтирање путног правца ка Бољевцу
Проширење мреже уличне расвете на више места у свих седам поменутих насељених
места
(МЗ Рибаре)
Асфалтирање улица: поред ОШ „В. Станковић Корагин“ до моста преме Бучини -110м
уз учешће грађана, пут у засеоку Димитријевићи у Црквини - 900м, пут у старом селу
према цркви Св. Петке - 650м, пут у засеоку Гагићи у Сушици -600м, пут од млекаре
Нина до домаћинства Миловановић Дејана - 100м, пут у Позлати према Анђелковићима
и Добросављевићима дужине 500 м, пут од сеоског гробља до домаћинства Ђорђевић
Драгија - 100м
Изградња градске водоводне мреже за нас. Места Сушица, Позлата и Црквина
(МЗ Сушица)
Oграђивање школског дворишта и изградња спортског терена у школском дворишту
Изградња канализационе мреже
(МЗ Текије)
Реконструкција мостова у насељеним местима Трмчаре и Слатина (МЗ Трмчаре)
Асфалтирање локалних путева уз учешће грађана у Трчмару, Сеземчи, Слатини
Реконструкциј НН мреже у Трчмару, Сеземчи, Слатини
(МЗ Трмчаре)
Асфалтирање пута од главног регионалног пута према школи и даље према насељу
Туфегџићи и Набрђе
Реконструкција базена за пијаћу воду и делимична реконструкција водоводне линије
од школе до засеока Судимци
Реконструкција путева: од куће Мијајловић Мијајла до куће Мијајловић Мирољуба 100
метара, улица у потезу Блато-Јолићи, улица Набрђе-Живковићи, улица Судимци, улица
од Великог моста до куће Ђурић Будимира
(МЗ Ћелије)
Изградња Ул. Божидара Станковића (Звечанска) са попречним улицама Изградња
Приштинске улице у дужини 450м
Изградња Чајкине улице у дужини од 160м
Изградња Ул. Наде Павловић (Јанка Катића) у дужини од 140м
Изградња Улице Милана Петровића у дужини од 140м
Изградња попречних улица из Ул. Комесара Вулета у дужини од 200м
Реконструкција тротоара у Ул. Драгомира Љубисављевића, Милетине Буне и изградња
тротоара у Ул. Весник мира
Замена азбестних цеви за воду Ул. Цанкаревој, Милетине буне и Ул. Свете
Љубисављевића
Постављање мобилијара и уређење парка у старом делу насеља
(МЗ Уједињене нације)
Реконструкција Багдалске улице
Уређење Кошијског потока између Улица мајке Југовића и Немањине улице
Реконструкција Улице Рличке, Доментијанове, Гетеове, Балзакове и Бајронове и део
Улице војводе Путника испред броја 61а,б,ц,д,е (слепа улица, стари назив Радомира
Стојадиновића)
Замена азбестних цеви водоводне мреже у ул. Војводе Путника
(МЗ Цар Лазар)
Асфалтирање Магличке улице и решавање проблема са канализационом мрежом
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Асфалтирање паркинга у Ул. Василија Великог (између бројева 1 и 3 и бројева 5 и 7)
и завршетак асфалтирања наведене улице до зграде у Ул. Југ Богдановој 52
Асфалтирање дела Ул. Стевана Синђелића од бр. 5 до зграда у Ул. Југ Богдановој 2,4
и6
Асфалтирање Железничке улице
Завршетак асфалтирања Улице Копаоничких жртава
Уређење површине између зграда у Ул. Југ Богдановој бр. 48, 50 и 52 уз учешће грађана
(МЗ Центар)
Читлук
Асфалтирање Ул. Поп Маринка у Читлуку - 450м
Пресвлачење асфалта у Ул. Милоја Закића и Десанке Максимовић
Ул. Јустина Поповића (14. октобар) у дужини 600м
Бегово Брдо
Асфалтирање пута до гробља у дужини од 450м
Асфалтирање крака Хумске улице у дужини од 150м
Насељено место Кошеви
Наставак асфалтирања улице Радојке Живковић која спаја са насељеним местом
Мачковац у дужини од 150м и асфалтирање бочних сокака у дужини од 70 и 80м
Завршетак радова у Ул. Властимира Ђузе Стојиљковића а који се односи на незавршене
радове који су били планирани
Проширење гробља
Одржавање улице до гробља
(МЗ Читлук)
Асфалтирање улица у дужини од 1.5км
Изградња пешачке стазе (платформе) на мосту у центру села као и тротоара на
магистралном путу
Изградња канализационе мреже
Регулисање водотокова
Уређење платоа код сеоске чесме
(МЗ Шанац)
Укупно

490.000.000

Рекапитулација (део 2)
А. Припремање грађевинског земљишта
Б. Опремање грађевинског земљишта
Б1. Саобраћајнице
Б2. Инфраструктура
Б3. Партерно уређење
Б4. Изградња (реконструкција, санација) улица, путева, мостова;
партерно уређење, јавна расвета, други радови
Укупно (А+Б)

29.000.000
748.000.186
221.300.000
28.060.186
7.140.000
490.000.000
775.500.186
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ЈКП „ВОДОВОД“ КРУШЕВАЦ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

А. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
А1. Пројектна документација, геодетске услуге и др.
Р.бр.
Опис
Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара
1.
Јасика
Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре
2.
(буџет Града)
Израда техничке докумантације фекалне канализације за Пепељевац
3.
и Макрешане (буџет Града)
4. Пројекат изградње система водоснабдевања "Набрђе"
Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље
5.
Доњи Степош
Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на
6.
територији града Крушевца
Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса
7.
производње воде у Мајдеву
Израда пројекта за дозволу за надградњу технолошког процеса
8
производње воде у Мајдеву
Техничка документација за изградњу фекалне канализације за
9.
насељено место Мали Шиљеговац
Укупно

Износ (РСД)
720.000
2.000.000
5.500.000
840.000
600.000
3.600.000
1.152.000
3.000.000
1.500.000
18.912.000

Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Опис

Р.бр.

Износ (РСД)

1.

Изградња резервоара Јошје

35.160.000

2.

Изградња магистралног цевовода Јошје - Каоник

11.460.000

3.

Изградња магистралног цевовода Јошје - Ђунис

19.920.000

4.

Изградња хидрофора Глобаре 2

1.800.000

5.

Изградња хидрофора Лазаревац

2.100.000

6.

Реконструкција водоводне линије Буци - Јастребац - друга фаза

2.400.000
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11.

Изградња водоводне линије - Ул. Борислава Пекића (Првомајска) Читлук
Изградња водоводне линије - Ул. Моравска - Читлук
Изградња водоводне линије - Ул. Стевана Тодоровића - Читлук
(Бране Пешића)
Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним
системом
Изградња водоводне мреже у Ул. Зорана пилота

12.

Изградња водоводне линије у Ул. сликара Миловановића

3.500.000

13.

Израда фекалне канализације у Ул. сликара Миловановића

4.050.000

14.

Изградња канализационе мреже у Улици Зорана пилота

11.110.000

15.

Изградња фекалне канализације у Ул. поп Љубиној

11.300.000

16.

Изградња фекалне канализације у Ул. Степошкој (Шумице)

7.000.000

17.

Изградња фекалне канализације у Ул. кнеза Милоша

2.600.000

18.

Изградња атмосферске канализације у Ул. Илије Гарашанина
Изградња магистралног колектора фекалне канализације за Доњи
Степош
Изградња водоводних мрежа насељеним местима Дворане, Петина,
Пољаци, Ловци

3.700.000

7.
8.
9.
10.

19.
20.

12.700.000
9.940.000
9.900.000
600.000
3.850.000

3.000.000
6.000.000
162.090.000

Укупно
III ОСТАЛО
Р.бр.

Опис

1.

Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 2
Услуга консултанског надзора Постројења за пречишћавање
отпадних вода у пробном раду
Укупно

2.

Износ (РСД)
1.188.000
360.000
1.548.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ“ КРУШЕВАЦ
Р.бр.

1.

Опис
Продајни објекти на Новом Гробљу

Износ (РСД)
5.000.000

3.

Израда линијских решетки за канале и табле за обележавање
гроб.места на Новом Гробљу
Асфалтирање платоа испред Рециклажног центра

1.000.000

4.

Асфалтирање платоа у кругу ЈКП

2.000.000

2.

600.000

Укупно

8.600.000
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ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
Опис

Износ (РСД)

Конверзија котларнице “Расадник” ( гас )

50.000.000

Реконструкција котларнице “Прњавор”

15.000.000

Реконструкција котларнице "Баре"

20.000.000

Реконтрукција и санација магистралних топловода

13.000.000
Укупно

98.000.000

ЈП "Пословни центар" КРУШЕВАЦ
Р.бр.

1.
2.

Р.бр.

1.
2.
3.

Опис
Извођење радова на уређењу и ограђивању сточне и кванташке пијаце
Израда техничке документације за озакоњење Нове зелене пијаце и
реконструкције зграде "Дома синдиката" у Крушевцу
Укупно

Износ (РСД)
3.480.000
2.220.000
5.700.000

Остало (опис)
Решавање имовинско - правних односа, израда техничке документације и извођење
радова на изградњи недостајуће инфраструктуре (планирани паркинг простор иза
хотела "Европе" између Улице Чолак Антине, Балканске и Чупићеве)
Наставак изградње Ул. Бранимира Дроњка (код локације јавне гараже у Ул.
копаоничких жртава)
Изградња улице из Балканске улице према јавној гаражи у Ул. копаоничких жртава
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ЈКП „ВОДОВОД“ КРУШЕВАЦ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Инвестиционе активности овог јавног предузећа у 2022.години односе се на :
000 са пдв-ом
Редни
број

Назив инвестиције

Структура финансирања
Сопствена средства

План
2022.
година

План
2023.
година

План
2024.
година

12.000

Позајмљена средства
1.

Изградња водоводне мреже у насељеном
месту Здравиње

Средства буџета

15.000

Остало
Укупно:
Сопствена средства

27.000
2.400

Позајмљена средства
2.

Изградња водоводне мреже у насељеном
месту Коњух

Средства буџета

7.200

Остало
Укупно:
Сопствена средства

9.600
2.400

Позајмљена средства
3.

Изградња водоводне мреже у насељеном
месту Глобаре

Средства буџета

4.800

Остало
Укупно:

7.200

Сопствена средства

4.

Изградња водоводних разводних мрежа
у насељеноим местима Дворане, Петина,
Пољаци, Ловци

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало

6.000
Укупно:

Сопствена средства

6.000
17.580

Позајмљена средства
5.

Изградња резервоара "Јошје"

Средства буџета
Остало

17.580
Укупно:

35.160
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Сопствена средства

5.730

Позајмљена средства
6.

Изградња магистралног цевовода "Јошје
- Каоник"

Средства буџета
Остало

5.730
Укупно:

Сопствена средства

11.460
9.960

Позајмљена средства
7.

Изградња магистралног цевовода "Јошје
- Ђунис"

Средства буџета
Остало

9.960
Укупно:

Сопствена средства

19.920
1.800

Позајмљена средства
8.

Изградња хидрофора "Глобаре 2"

Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

1.800
2.100

Позајмљена средства
9.

Изградња хидрофора "Лазаревац"

Средства буџета
Остало
Укупно:

2.100

Сопствена средства
Позајмљена средства
10.

Изградња црпне станице "Јастребац 1"

Средства буџета

8.400

Остало
Укупно:

8.400

Сопствена средства
Позајмљена средства
11.

Изградња црпне станице "Јастребац 2"

Средства буџета

8.040

Остало
Укупно:

8.040

Сопствена средства
12.

Изградња резервоара Јастребац 1

Позајмљена средства
Средства буџета

2.160
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Остало
Укупно:

2.160

Сопствена средства
Позајмљена средства
13.

Изградња резервоара Јастребац 2

Средства буџета

4.320

Остало
Укупно:

4.320

Сопствена средства
Позајмљена средства
14.

Изградња хидрофора Јастребац

Средства буџета

3.000

Остало
Укупно:
Сопствена средства

3.000
2.400

Позајмљена средства
15.

Изградња водоводне линије "БуциЈастребац" - II фаза

Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

2.400
12.700

Позајмљена средства
16.

Изградња водоводне линије - ул.
Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук

Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

12.700
9.940

Позајмљена средства
17.

Изградња водоводне линије - ул.
Моравска - Читлук

Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

18.

Изградња водоводне линије - ул.
Стевана Тодоровића - Читлук (Бране
Пешића)

9.900

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало
Укупно:

19.

9.940

9.900

Сопствена средства
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Позајмљена средства
Изградња водоводне линије - ул.
Железничка

Средства буџета

10.900

Остало
Укупно:

10.900

Сопствена средства
Позајмљена средства
20.

Изградња водоводне линије - ул.
Цанкарева ул.

Средства буџета

8.600

Остало
Укупно:

8.600

Сопствена средства
Позајмљена средства
21.

Изградња водоводне линије - ул.
Сликара Миловановића

Средства буџета

3.500

Остало
Укупно:

3.500

Сопствена средства
Позајмљена средства
22.

Изградња водоводне мреже у улици
Зорана Пилота (Петра Јовановића)

Средства буџета

3.850

Остало
Укупно:

3.850

Сопствена средства
Позајмљена средства
23.

Израда фекалне канализације у ул.
Сликара Миловановића

Средства буџета

4.050

Остало
Укупно:

4.050

Сопствена средства
Позајмљена средства
24.

Изградња канализационе мреже у улици
Зорана Пилота (Петра Јовановића)

Средства буџета

11.110

Остало
Укупно:

11.110

Сопствена средства
25.

Изградња фекалне канализације у ул.
Поп Љубиној

Позајмљена средства
Средства буџета

11.300

Остало
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Укупно:

11.300

Сопствена средства
Позајмљена средства
26.

Изградња фекалне канализације у ул.
Степошкој (Шумице)

Средства буџета

7.000

Остало
Укупно:

7.000

Сопствена средства
Позајмљена средства
27.

Изградња фекалне канализационе мреже
у улици Кнеза Милоша

Средства буџета

2.600

Остало
Укупно:

2.600

Сопствена средства
Позајмљена средства
28.

Изградња атмосферске канализације у
ул. Илије Гарашанина

Средства буџета

3.700

Остало
Укупно:

3.700

Сопствена средства
Позајмљена средства
29.

Изградња водоводне мреже у Косовској
улици

Средства буџета
Остало

43.200
Укупно:

43.200

Сопствена средства
Позајмљена средства
30.

Изградња фекалне канализационе мреже
у Косовској улици

Средства буџета

18.400

Остало
Укупно:

18.400

Сопствена средства
Позајмљена средства
31.

Изградња атмосферске канализације у
Косовској улици

Средства буџета

9.800

Остало
Укупно:
32.

Изградња магистралног колектора
фекалне канализације за место Доњи
Степош

9.800

Сопствена средства
Позајмљена средства
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Средства буџета
Остало

3.000
Укупно:

3.000

Сопствена средства
Позајмљена средства
33.

Изградња приступне саобраћајнице до
ППОВ

Средства буџета
Остало

10.000
Укупно:

10.000

Сопствена средства
Позајмљена средства
34.

Изградња хидрантске мреже ОШ Вук
Караџић

Средства буџета

4.500

Остало
Укупно:

4.500

Сопствена средства
Позајмљена средства
35.

Изградња хидрантске мреже ОШ
Станислав Бинички

Средства буџета

6.200

Остало
Укупно:

6.200

Сопствена средства
Позајмљена средства
36.

Изградња водоводног система за
депонију СРЊЕ

Средства буџета

7.200

Остало
Укупно:

7.200

Сопствена средства
Позајмљена средства
37.

Изградња водоводне линије - ул.
Босанска

Средства буџета

4.550

Остало
Укупно:

4.550

Сопствена средства
Позајмљена средства
38.

Изградња водоводне линије -ул.
Шуматовачка

Средства буџета

3.600

Остало
Укупно:

3.600
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Сопствена средства
Позајмљена средства
39.

Изградња водоводне линије - ул. Срђана
Родића

Средства буџета

5.400

Остало
Укупно:

5.400

Сопствена средства
Позајмљена средства
40.

Изградња водоводне линије - ул. Филипа
Вишњића

Средства буџета

4.100

Остало
Укупно:

4.100

Сопствена средства
Позајмљена средства
41.

Изградња водоводне линије - Марка
Орловића

Средства буџета

11.180

Остало
Укупно:
Сопствена средства

11.180
1.200

Позајмљена средства
42.

Реконструкција водоводне мреже у
насељу Дедина 2 фаза

Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

1.200
720

Позајмљена средства
43.

Израда Главног пројекта за магистрални
цевовод до резервоара "Јасика"

Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

720
1.188

Позајмљена средства
44.

Технички преглед изведених радова на
групи колектора ЛОТ2

Средства буџета
Остало
Укупно:

45.

Услуга консултантског надзора
Постројења за пречишћавање отпадних
вода у пробном раду

Сопствена средства

1.188
360

Позајмљена средства
Средства буџета
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Остало
Укупно:
Сопствена средства

360
600

Позајмљена средства
46.

Доградња система за даљински надзор и
управљање водоводним системом

Средства буџета
Остало
Укупно:

600

Сопствена средства

47.

Израда техничке докумантације фекалне
канализације за насељено место
Макрешане

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало

1.800
Укупно:

Сопствена средства

48.

Израда техничке документације за
фекалну канализацију за насеље Доњи
Степош

600

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

49.

Израда идејног решења за надградњу
технолошког процеса производње воде у
Мајдеву

1.800

600
1.152

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

1.152
780

Позајмљена средства
50.

Изградња станице за дохлорисање за
водоводни систем "Модрица"

Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

780
780

Позајмљена средства
51.

Изградња станице за дохлорисање за
водоводни систем "Рибаре"

Средства буџета
Остало
Укупно:

52.

Сопствена средства

780
980
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Позајмљена средства
Изградња станице за дохлорисање за
водоводни систем "Велики Шиљеговац"

Средства буџета
Остало
Укупно:

980

Сопствена средства

3.600

Позајмљена средства
53.

Изградња система за ДНУ водоводног
система Наупаре

Средства буџета
Остало
Укупно:

3.600

Сопствена средства

3.000

Позајмљена средства
54.

Изградња система за ДНУ водоводног
система Брајковац

Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

3.000
2.400

Позајмљена средства
55.

Изградња система за ДНУ водоводног
система Кукљин

Средства буџета
Остало
Укупно:

2.400

Сопствена средства
Позајмљена средства
56.

Изградња водоводне линије - ул.
Ђушина (22 децембра) - Читлук

Средства буџета

11.500

Остало
Укупно:

11.500

Сопствена средства
Позајмљена средства
57.

Изградња водоводне линије - ул. Јелене
Анжујске (Босе Цветић) - Читлук

Средства буџета

10.800

Остало
Укупно:

10.800

Сопствена средства
58.

Изградња система за даљински надзор и
управљање водоводним системима
Станци, Бован, Трмчаре, Глободер,
Мачковац, Жабаре, Пепељевац

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало

40.800
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Укупно:
Сопствена средства

40.800
840

Позајмљена средства
59.

Пројекат изградње система
водоснабдевања "Набрђе"

Средства буџета
Остало
Укупно:

840

Сопствена средства
Позајмљена средства
60.

Изградња магистралног цевовода
"Капиџија - Јошје"

Средства буџета

9.600

Остало
Укупно:

9.600

Сопствена средства
Позајмљена средства
61.

Изградња црпне станице "Капиџија"
са компезационим базеном

Средства буџета

12.000

Остало
Укупно:

12.000

Сопствена средства
Позајмљена средства
62.

Изградња магистралног цевовода
"Паруновац-Капиџија"

Средства буџета

7.200

Остало
Укупно:

7.200

Сопствена средства
Позајмљена средства
63.

Изградња магистралног цевовода
"Каоник-Сушица"

Средства буџета

20.400

Остало
Укупно:
Сопствена средства

20.400
5.000

5.000

Средства буџета

5.000

5.000

Остало

5.000

5.000

15.000

15.000

5.000

5.000

Позајмљена средства
64.

Изградња разводне мреже "Каоник"

Укупно:
65.

Изградња разводне мреже "ЂунисЈошје"

Сопствена средства
Позајмљена средства
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Средства буџета

5.000

5.000

Остало

5.000

5.000

15.000

15.000

Укупно:
Сопствена средства
Позајмљена средства
66.

Изградња разводне мреже "ЦрквинаСушица-Позлата"

Средства буџета
Остало

6.000
Укупно:

6.000

Сопствена средства
Позајмљена средства
67.

Изградња црпне станице "Сушица"

Средства буџета

3.300

Остало

3.300
Укупно:

6.600

Сопствена средства

5.400

Позајмљена средства
68.

Изградња резервоара "Сушица"

Средства буџета
Остало

5.400
Укупно:

10.800

Сопствена средства

1.800

Позајмљена средства
69.

Изградња хидрофора "Сушица"

Средства буџета
Остало
Укупно:

1.800

Сопствена средства
Позајмљена средства
70.

Изградња водоводне линије на Тргу
Пистоје

Средства буџета

4.500

Остало
Укупно:

4.500

Сопствена средства
Позајмљена средства
71

Изградња водоводне линије на
Трогирском Тргу

Средства буџета

4.500

Остало
Укупно:

4.500
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Сопствена средства

4.500

Позајмљена средства
72.

Изградња водоводне линије на
Травничком Тргу

Средства буџета
Остало
Укупно:

4.500

Сопствена средства
Позајмљена средства
73.

Изградња водоводне линије - ул. Јордана
Симића

Средства буџета

4.200

Остало
Укупно:

4.200

Сопствена средства
Позајмљена средства
74.

Изградња водоводне линије - ул. Антона
Пордушића

Средства буџета

24.000

Остало
Укупно:

24.000

Сопствена средства
Позајмљена средства
75.

Реконструкција водоводне линије - ул.
Балканска

Средства буџета

30.000

Остало
Укупно:

30.000

Сопствена средства

76.

Извођење радова на санацији и
проширењу водоводних система за
насељена места у МЗ Шиљеговац

Позајмљена средства
Средства буџета

5.000

5.000

Остало

5.000

5.000

10.000

10.000

Средства буџета

5.000

5.000

Остало

5.000

5.000

10.000

10.000

9.000

9.000

Укупно:
Сопствена средства

77.

Извођење радова на санацији и
проширењу водоводних система за
насељена места у МЗ Рибаре

Позајмљена средства

Укупно:
Сопствена средства
78.

Изградња фекалне канализације у
насељу Трмаче - Дрење

Позајмљена средства
Средства буџета
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Остало
Укупно:

9.000

9.000

18.000

18.000

1.800

1.800

1.800

1.800

Сопствена средства

79.

Израда техничке документације за
фекалну канализацију за групу насеља:
Горњи Степош, Шавране, Шогољ, В.
Купци, Штитаре

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

80.

Израда техничке документације за
фекалну канализацију за групу насеља:
Наупаре, Витановац

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало

2.000
Укупно:

2.000

Сопствена средства

2.500

2.500

Средства буџета

2.500

2.500

Остало

5.000

5.000

10.000

10.000

Позајмљена средства
81.

Изградња објекта за пред-озонизацију у
фабрици воде у Мајдеву

Укупно:
Сопствена средства

82.

Изградња станице за додатну
дезинфекцију водоводног система за
Ћићевац и Варварин

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало

1.200
Укупно:

1.200

Сопствена средства

83.

Израда генералног пројекта одвођења
атмосферских вода на теритотији града
Крушевца

Позајмљена средства
Средства буџета

1.800

Остало

1.800
Укупно:

3.600

Сопствена средства

84.

Техничка документација за изградњу
фекалне канализације за насељено место
Мали Шиљеговац

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало

1.500
Укупно:

85.

1.500

Сопствена средства
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Позајмљена средства
Изградња фекалне канализације за
насељено место Мали Шиљеговац

Средства буџета
Остало
Укупно:
Сопствена средства

86.

Израда пројекта за дозволу за надградњу
технолошког процеса производње воде у
Мајдеву

5.000

10.000

5.000

10.000

3.000

Позајмљена средства
Средства буџета
Остало
Укупно:

3.000

Сопствена средства
Позајмљена средства
87.

Изградња водоводне мреже у
Далматинској улици

Средства буџета

3.100

Остало
Укупно:

3.100

Сопствена средства
Позајмљена средства
88.

Изградња водоводне мреже у улици
Љубе Давидовића

Средства буџета

4.050

Остало
Укупно:

4.050

Сопствена средства
Позајмљена средства
89.

Изградња водоводне мреже у
Златиборској улици

Средства буџета

4.850

Остало
Укупно:

4.850

Сопствена средства
Позајмљена средства
90.

Изградња водоводне мреже Трг Слободе
Парк

Средства буџета

7.200

Остало
Укупно:

7.200

Сопствена средства
91.

Изградња водоводне мреже у улици Лазе
Пачуа

Позајмљена средства
Средства буџета

3.800

Остало
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Укупно:

3.800

Сопствена средства
Позајмљена средства
92.

Изградња водоводне мреже у Жупској
улици

Средства буџета

3.970

Остало
Укупно:
Укупно инвестиције

3.970
371.510

154.420

294.980
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ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"

Инвестиционе активности овог јавног предузећа у 2022.години односе се на :

Износ

Извор
финансирања

1

Ремонт возила и грађевниских машина

1.500.000

Сопст. ср.

2

Набавка половног кипер камиона

3.000.000

Сопст. ср

3

Набавка дробилице за угаљ

2.500.000

Сопст. ср.

4

Набавка филтера за фреквентне регулаторе

6.500.000

Сопст. ср.

5

Реконструкција командног пулта за котлове у ЦТИ

2.000.000

Сопст. ср

6

Набавка фреквентног регулатора за циркулационе пумпе

2.000.000

Сопст. ср

7

Набавка 5 службених возила ( 3 путничка, 2 теретна )

9.000.000

Сопст. ср.

8

Набавка резервног електро-мотора снаге 250 кW

1.500.000

Сопст. ср.

9

50.000.000

Остало

10

Конверзија котларнице “Расадник” ( гас )
Набавка два фреквентна регулатора за примарне вентилаторе
котла

1.000.000

Сопст. ср.

11

Набавка погона обртних мокрих одшљакивача

250.000

Сопст. ср

12

Набавка и уградња ВЕДА дизалице

1.500.000

Сопст. ср

13

Реконструкција котларнице “Прњавор”

15.000.000

Сопст. ср.

14

Реконструкција котларнице “Баре”

20.000.000

Сопст. ср

15

Набавка радних кола пумпи

2.000.000

Сопст. ср

16

Израда хидрантске мреже

1.300.000

Сопст. ср

17

Реконструкција ентеријера управне зграде

1.000.000

Сопст. ср

18

Изградња пословне зграде

30.000.000

Сопст. ср

19
20

Набавка рачунара и рачунарске опреме
Реконтрукција и санација магистралних топловода

950.000

Сопст. ср
Сопст. ср
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13.000.000
21

Набавка мотора за црпљење песковите воде

100.000

22

Набавка апарата за замрзавање цеви

300.000

23

Набавка предизолованих цеви и елемената

24

Набавка и уградња арматура

1.100.000

25

Набавка плочастих измењивача топлоте

1.200.000

26

Набавка и уградња машинских материјала

1.000.000

27

Остало по одлуци Надзорног одбора

1.000.000
УКУПНО:
Сопствена средства:
Остало:

10.000.000

Сопст. ср
Сопст. ср
Сопст. ср
Сопст. ср
Сопст. ср
Сопст. ср
Сопст. ср

178.700.000
128.700.000
50.000.000
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ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР"
Инвестиционе активности овог Јавног предузећа у 2022.години односе се на:
Извори финансирања
Ред.
број

Инвестиционе активности

1

Укупно

Сопствена
средства

2

3

1.

Набавка специјалног возила Паук ,
софтвера и сервера за Видео паук

15.500.000

15.500.000

2.

Извођење радова на уређењу и
ограђивању сточне и кванташке
пијаце

3.480.000

3.480.000

3.

Израда техничке документације за
озакоњење Нове зелене пијаце и
реконструкције
зграде
Дома
Синдиката у Крушевцу

2.200.000

2.200.000

21.180.000

21.180.000

УКУПНО

4

Средства
буџета
5

Остало

6
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ЈKП "КРУШЕВАЦ"
Инвестиционе активности овог Јавног предузећа у 2022.години односе се на:

Извори финансирања
Ред.
број

Инвестиционе активности

1.

2.

1.

Аутосмећар - 2 ком.

2.

Укупно

3.

Сопствена
средства
4.

Средства
буџета
5.

Кредити и
остало
6.

25.000.000

25.000.000

Радна машина за чишћење снега са
прикључцима – Bob cat

7.000.000

7.000.000

3.

Аутоцистерна – 2.ком

6.000.000

6.000.000

4.

Камион кипер

3.000.000

3.000.000

5.

Трактор

3.000.000

3.000.000

6.

Приколица – 2 ком

1.000.000

1.000.000

7.

Лако теретно возило

1.000.000

1.000.000

8.

Нисконосећа приколица

700.000

700.000

9.

Миксер за бетон

3.000.000

10.

Путничко возило – 2 ком

1.500.000

1.500.000

11.

Теренско возило 4x4

1.500.000

1.500.000

12.

Опрема за одржавање зелених
површина
(моторне
косе,
тестере,тримери,маказе за живу
ограду...)

5.000.000

5.000.000

13.

Контејнери од 1,1 м3 – 100 ком

5.000.000

5.000.000

3.000.000
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14.

Контејнери од 5-7 м3 -3 ком

15.

300.000

300.000

Комунална опрема

3.000.000

3.000.000

16.

Доставно возило -2 ком

1.200.000

1.200.000

17.

Возило путар -3 ком

4.500.000

4.500.000

18.

Самоходни трактор за кошење
травњака са корпом- 2 ком

1.200.000

1.200.000

19.

Надстрешница у стакленој башти

1.000.000

1.000.000

20.

Објекат за складиштење

5.000.000

5.000.000

21.

Корпа за рад на висини

7.000.000

22.

Асфалтирање платоа у кругу ЈКП

2.000.000

2.000.000

23.

Комплетно реновирање
чворова у ЈКП

1.000.000

1.000.000

24.

Лако теретно возило

1.000.000

1.000.000

25.

Адаптација магацинског простора

1.500.000

1.500.000

26.

Погребно
покојника

1.500.000

1.500.000

27.

Поправка хидроизолације на крову
Новог Гробља

1.500.000

1.500.000

28.

Изградња рачунарске мреже у ЈКП

1.600.000

1.600.000

29.

Продајни
Гробљу

5.000.000

5.000.000

30.

Израда линијских решетки за
канале и табле за обележавање
гроб.места на Новом Гробљу

600.000

600.000

31.

Репарација
центра

700.000

700.000

32.

Обнова инсталација на згради
Рециклажног центра

500.000

500.000

возило

објекти

крова

за

на

мокрих

превоз

Новом

Рециклажног

7.000.000
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33.

Асфалтирање
платоа
Рециклажног центра

34.

Остала опрема
УКУПНО

испред

1.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

108.800.000

63.800.000

45.000.000
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ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

I ОБРАЗОВАЊЕ

У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за:
1) остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак,
исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по
детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања,социјалне доприносе на терет
послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи, расходе за припремни
предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће
расходе;
2) остваривање додатне подршке детету и ученику у складу са мишљењем Интерресорне комисије, осим
оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;
3)стручно усавршавање запослених;
4) јубиларне награде и помоћ запосленима у основној и средњој школи;
5) превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености
већој од два километра, ученика основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта
школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових
пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз деце и ученика који имају
пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе на удаљености већој од четири километра од
седишта школе и у случајевима када ученици основне школе похађају школу на територији друге
јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз
ученика на републичка и међународна такмичења;
6) превоз запослених;
7) капиталне издатке;
8) заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама из члана 108.овог закона;
9) друге текуће расходе,осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;
10) плаћање по основу извршних судских пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у
вези са овим чланом.
1.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Предшколска установа „Ната Вељковић“ Крушевац, основана је 1.јануара 1979. године спајањем
Дечјег вртића „Пчелица“ и ОУР „Пионир“.
Основна делатност Установе је васпитање, образовање, нега и исхрана превентивно-здравствена и
социјална заштита деце узраста од 6 месеци до поласка у школу.
Организована је у форми три организационе целине сходно делатностима којима се баве:
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА „ВРТИЋИ“, бави се непосредним васпитно -образовним радом, негом,
исхраном, превентивно-здравственом и социјалном заштитом деце узраста од 6 месеци до поласка у
школу, укључујући и програме од општег интереса – рад са децом на болничком лечењу.
Рад са децом организован је путем различитих програма: целодневни, полудневни, посебни,
специјализовани, повремени, пригодни и програми пружања услуга деци и породици.
ОЈ „ВРТИЋИ“ у свом саставу имају:
- 13 објеката – вртића комбинованог типа: „Невен“, „Звончић“, „Лабуд“, „Колибри“, „Бисери“,
„Голуб мира“, „Владо Јурић“, „Наша радост“, „Лептирић“, „Пчелица“ „Дечји клуб“, „Сунце“ и
„Лане“;
- 43 групе полудневног боравка деце у којима се спроводи обавезни припремни предшколски
програм при основним школама и у објектима Установе;
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групу деце на болничком лечењу;
Град Крушевац је током 2019. године укључен у реализацију трогодишњег пројекта "Подршка
деци и породици – добробит за будућност" који се односи на рани развој деце из друштвено
осетљивих група, а који финансира Светска банка у оквиру пројекта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја "Инклузивно предшколско васпитање и образовање" (ECEC). Пројекат се
реализује у партнерству са Предшколском установом "Ната Вељковић", Домом здравља, Центром
са социјални рад и Друштвом педагога и психолога Расинског управног округа. У оквиру Пројекта
,,ЕЦЕЦ-Инклузивно предшколско васпитање и образовање,, обезбеђени су бесплатни програми у
полудневном трајању за три групе у насељеном месту Читлук ,насељеном месту Велики
Шиљеговац и насељеном месту Коњух, за децу која нису обухваћена другим програмима ПУ,,Ната
Вељковић,,.
Укупна вредност пројекта износи 4.767.315 динара, од чега је учешће донатора 4.486.515,00
динара, а учешће Града 280.800 динара. Циљ пројекта је унапређење координације и сарадње
релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга родитељима и деци
од рођења до узраста од 6,5 година, са фокусом на децу из друштвено осетљивих група.
-

Пројекат "Подршка деци и породици - добробит за будућност'' има 4 специфична циља:
1. Унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група
2. Допринос остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених
група
3. Обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција
4. Јачање капацитета институција и организација за пружање услуга деци и породицама из осетљивих
друштвених група.
У састав ОЈ „Вртићи“ налазе се и
„ДРАМСКА ИГРАОНИЦА- ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА“, припрема, oрганизује и реализује позоришне
представе, контакт програме и приредбе. Организује драмске игре са децом у свим вртићима у
форми,,Драмске радионице,,.Планира и реализује културне и јавне манифестације.
- ОБЈЕКТИ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ –вртић ,,Јеленко,, у Рибарској Бањи у којем се током године
реализују целодневни излети и рекреативни боравак деце .Објекат у Сутомору није у функцији.
Кроз форму различитих облика рада и пружањем услуга породици, кроз Установу годишње прође више
од 4200 деце.
Васпино-образовним радом, негом и исхраном, превентивно-здравственом и социјалном заштитом,
различитим облицима и програмима рада Установе обухваћено је 3123 деце, разврстано у 141 групу.
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА „ПИОНИР“ – за основну делатност има припрему и дистрибуцију хране за
децу предшколског узраста. Поред тога, а из делокруга свог производног програма, припрема и
дистрибуира ужине за децу основношколског узраста на територији Града Крушевца, преко кантина врши
продају пекарских и посластичарских производа грађанима. Кухиња такође врши производњу и продају
појединачних поруџбина за трећа лица и организује и спроводи исхрану за кориснике Народне кухиње.
Кухиња такође врши припрему и дистрибуцију готових јела за објекат „Натина кашика“ у Пасажу.
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА „ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ“, обавља стручне, педагошко-психолошке, правне,
финансијско-рачуноводствене послове, послове безбедности и здравља на раду, послове одржавања и
обезбеђења објеката и друге послове за потребе родитеља, оснивача, пословних партнера и запослених.
-

У 2022. години, на плану капиталних улагања, планира се следеће:
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Капиталне инвестиције ПУ“Ната Вељковић“
Р.
бр.

КОРИСНИК

ОПИС

2022

Учешће града по пројекту за реконструкцију
вртића Звончић(укупна вредност 29.000.000
стручни надзор

1

2024

10,000,000.00
580,000.00

Вртић Лабуд и Бртић Голуб Мира-стручни надзор
-пренете обавезе

1,400,000.00

Набавка опреме за дечије собе - полице, креветићи,
столичице, играчке и друго извор 07ППП

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

500,000.00

500,000.00

Набавка нове опреме ради повећања капацитета за
припрему хране: Казани, Машина за сечење
хлеба,.Индустријска машина за сушење веша,.Ваљак за
пеглање иѕвор 07 ППП
Рачунарска опрема и штампачи иѕвор 04

ПУ“Ната
Вељковић“

2023

Пројектна документација
Инсталације за аутоматску дојаву пожара ВРТИЋ
ПЧЕЛИЦА иѕвор 07 ППП

500,000.00

Инсталације за аутоматску дојаву пожара ВРТИЋ
ЈЕЛЕНКО РИБАРСКА БАЊА

400,000.00

Реконструкција водоводне мреже у вртићима НЕВЕН и
НАША РАДОСТ
Постављање громобранских инсталација по вртићима
Куповина теретног достваног возила за транспорт хране

1,200,000.00

1,250,000.00

600,000.00

400,000.00

2,250,000.00

Реконструкција водоводне мреже у вртићим ЛАБУД,
ГОЛУБ МИРА, ЛЕПТИРИЋ

1,000,000.00

Замена столарије у вртићу ГОЛУБ МИРА

4,000,000.00
УКУПНО:

16,280,000.00

8,850,000.00

10,950,000.00

2.ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У складу са Одлуком о мрежи основних школа, на територији града Крушевца ради 17 основних
школа са 53 издвојена одељења, Музичка школа,, Стеван Христић,, и школа за основно и средње
образовање ,,Веселин Николић''. Као посебна установа, ради Центар за стручно усавршавање Крушевац,
који се бави стручним усваршавањем запослених у предшколском, основном и средњем образовању.
У школској 2021/2022 години основним образовањем обухваћено је 8468 ученика, распоређених
у 430 одељење.
Средњим образовањем обухваћено је 4158 ученик распоређених у 218 одељења. Мрежом средњих
школа утврђено је постојање осам средњих школа на територији града Крушевца.
Град Крушевац обезбеђује средства за бесплатни превоз ученика основних школа у већем обиму од обима
утврђеног Законом, односно право на бесплатни превоз остварују ученици који путују на удаљености
већој од 2 километра од седишта школе, ако на тој удаљености нема друге школе, а то право у школској
2021/22 години остварује 793 ученика . Законом о основном образовању и васпитању, прописано је да
,,ученик који је настањен на удаљености већој од четири километра од седишта школе има право на
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бесплатан превоз, као и ученик који похађа другу школу, до граница реона школе којој припада по месту
пребивалишта.
По овом основу, ово право у школској 2021/22 години остварује 710 ученика, као и 8 пратилаца за
ученике са посебним потребама. Бесплатан превоз у виду месечних карата користи 254 радника у
основном и 92 радника у средњем образовању, новчану накнаду трошкова превоза користи 912 радника
у основном и 633 у средњем образовању. Од школске 2019/20. године, право на бесплатни превоз користи
и 27 ученика Хемијско-технолошке школе за три разреда ,издвојено одељење у Великом Шиљеговцу,
образовни профил,,пољопривредни техничар,,.
У складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету,
ученику и одраслом ( ,,Сл.гласник РС,, број 80/18), Град Крушевац, као додатну подршку детету и
ученику, обезбеђује средства за пратиоца за личну помоћ детету и ученику. Почев од 01.02.2018. године
ово право остварују родитељи ученика преко Центра за социјални рад Крушевац. У 2021. години , ову
услугу користи 119 деце и исто толико личних пратилаца. За ове намене планирано је у 2021. години
50.169.000,00 динара а за 2022.годину планира се 64.390.000 за 131 личног пратиоца.
Локална самоуправа обезбеђује средства за превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама
у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе, и то:
- за једног ученика који похађа школу за глуве и наглуве ,, 11 мај,, у Јагодини;
- за два ученика који похађају Специјалну школу за глуве и наглуве са домом ученика,, Бубањ,, у
Нишу;
-три ученика Школе за музичке таленте у Ћуприји, који имају пребивалиште на територији града,
обезбеђују се средства за смештај и исхрану , по посебној Одлуци Градског већа града Крушевца,
-за једног ученика накнаду трошкова исхране у Школи,,Антон Скала,, у Београду,
-за једног ученика који похађа Средњу пољопривредну школу у Рековцу .
На плану капиталних улагања у објекте и опрему у основном и средњем образовању, планира се :
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Р.
бр

КОРИСНИК

ОПИС
капитално пдржавање објекта дренажа око објекта са бетонском
стазом 110000и ограђивање
дворишта у Церови 500.000

2022

ОШ,,Вук Караџић,,

опрема за дојаву пожара-прента
финансијка средства из 2021
набавка рачунара
улична водоводналинија са
прикључкомза хидратанску мрежи
и спољна и унутрашња мрежа
стручни надзор за хидратанску
мрежу

2024

610.000

капитално пдржавање објектаасвалтирање школског дворишта у
матичној школи 2.317.943,00 и
бетонирање испред главног улаза
зграде 1.069.660,00-дренажа
приоритет
1

2023

3.387.603

2.805.199
420.000
4.759.677

95.794
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УКУПНО

2

ОШ Доситеј
Обрадовић

8.690.670

опрема за дојаву пожара-прента
финансијка средства из 2021

2.527.932

замена подова 20 учионица

2.500.000

пројектна документација и надзор
за замену подова

175.000

набавка рачунара

420.000
УКУПНО

набавка рачунара

5.622.932
420.000
4.869.000

енергетска санација у подручним
одељењима у Великој
Ломници(замена столарије 2.301.000, изолације и
термоизолација фасаде-2.568.000)

3

ОШ,,Драгомир
Марковић,,

Изградња рампе за инвалиде у
Великој Ломници и Трмчару

480.000

доградња свлачионице у оквиру
фискултурној сали

980.000

Пројектна документација за
изградњу мултифункционалне
сале коју ће финансирати
Министарство за рад и социјална
питања 1.060.000, 40.000-пројектна
за израду платоа, тротоара,
500.000-пројектна за другу фазу
санације мокрих чворова у школи,
400.000-пројектна за енергетску
санацију и надзор за Велику
Ломницу, 200.000-пројектна за
доградњу свлачионици

2.200.000

замена постојећих и већим делом
неисправних ФЛУО цеви по
учионицама лед расветом

500.000

учила и опрема према новом
нормативу

980.000

опрема за јавну безбедност

980.000

замена мокрих чворова
стручни надзор за мокре чворове

990.000

17.393.989
348.000

Израда ограде у аматичној школи
и подручним одељењима

900.000

рушење постојећег напуклог зида
између учионица и зидање новог
са заменом врата

500.000

набавка опреме за домаћинсто за
исхрану деце у продуженом
боравку

980.000
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изградња фискултурне сале

95.000.000

замена мокрих чворова по
учионицама
изградња тротоара ,платоа и
дренаже појаса око школе која има
подрумске просторије

1.800.000

замена подова у матичној школи

2.500.000

промена инсталације грејања

4.600.000

Брисолеји заштита од УВ зрачења

3.600.000

Надоградња постојећег школског
објекта

58.000.000

поплочавање и асфалтирање дела
школског дворишта уградња мање
и веће капије реконструкција
трибина у школском дворишту
стручни надзор

4.

1.800.000

замена унутрашње столарије у
школи

УКУПНО

ОШ ,, Јован
Поповић,,

1.500.000

18.161.989

115.969.000

67.190.000

3.194.856
64.000

набавка и уградња 12 камера за
видео надзор у деловима школског
дворишта

160.000

Стручни надзор сређивање
школског дворишта са спортским
теренима и трибинама и прилаз
школи из Чупићеве улице
(поплочавање и асфалтирање дела
школског дворишта ,уградња мање
и веће капије реконструкција
трибина

60.800

набавка рачунара

420.000

реконструкција крова над делом
школе
реконструкција таванског
простора
замена подова у 6 учионица и
ходнику и приземљу

6.273.875
5.144.351
1.100.000

набавка клупе и столица

900.000

кречење и потпуно сређивање 6
учионица
набавка и замена дотрајалог
намештаја

800.000
600.000

ормарићи за ученике у учионицама

1.500.000

набавка 25 лап топова или
компјутера
набавка и уградња клима уређаја
за учионице
УКУПНО

1.680.000
300.000
3.899.656

14.818.226

3.480.000
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Пројектна документација- за
надоградњу постојећег школског
објекта

300.000

Надоградња постојећег школског
објекта

16.150.000

Реконструкција ограде око
школског дворишта и паркинга

1.800.000

Реконструкција степеништа у холу

650.000

уређење дворишта и околине(
спортски терени -тротоари)
5

ОШ ,,Нада Поповић,,

4.500.000

Рачунарска опрема

500.000

500.000

Опрема за образовање

500.000

500.000

20.000

20.000

100.000

100.000

2.837.000

2,837,000

200,000

200,000

Књиге у библиотеци

70,000

50,000

Штампачи

50,000

50,000

телефони

50,000

50,000

27,727,000

4,607,000

Опрема ја јавну безбедностватрогасни апарати кутије за прву
Уградња опреме-климе
Школоски намештај
Опрема за домаћинство

набавка рачунара

420,000

уградна опрема -клима

100,000
УКУПНО:

6

520,000

Набавка и уградња клима уређаја
за фискултурну салу

360,000

набавка рачунара

420,000

изградња унутрашње гасне
инсталације-пренете обавезе
стручни надзоризградња за
унутрашње гасне инсталације
ОШ ,,Јован
Јовановић Змај,,

300.000

Пројектна документација за
легализацију објекта вртића

1,000,000
118,000
200,000

Реконструкција крова на објекту
старе школе

2,916,001

израда пројекта и пројектне
документације за уградњу уређаја
за благовремено откривање и
јављање пожара и уградња система
за откривање и јављање пожара

1,660,000
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Комплетно сређивање школског
дворишта са спортским теренима
опремање школског дворишта
инвентаром
УКУПНО
набавка рачунара

7

ОШ ,,Бранко
Радичевић,,

инвестиционо одржавање објекта у
Макрешану следећа фаза
пројектна документација и
стручни надзор
Рампа за инвалиде у подрчним
одељењима у Дедини и
Макрешану

1,898,000

70,000
150,000
1,000,000

300,000

1,350,000

набавка рачунара

420,000
18,054,600

замена школског намештаја

9

стручни надзор

набавка рачунара
УКУПНО
улична водоводналинија са
прикључкомза хидратанску мрежи
и спољна и унутрашња мрежа
10

ОШ ,,Станислав
Бинички,,Јасика

8,100,000

7,500,000

0.00

0.00

528,000
10,600
2,100,000
700,000
49,000
280,000
1,567,600

2,100,000

0.00

6,157,749

набавка канцеларијског намештаја
Предмер и предрачун за
поплочавање дворишта
замена столарије и израда фасаде
у Шанцу

6,500,000

1,500,000

замена подова
увођење грејања у фискултурној
сали-приоритет
пројектна документација и
стручни надзор

6,500,000

17,000,000
634,600

завршетак радов ана земни
спољашње столарије -пренете
обавезе

1,000,000

150,000

стручни надзор
УКУПНО

ШОСО ,,Веселин
Николић,,

4,699,680

1,000,000

Замена паркета у фискултурној
сали
Прилаз(рампа) за инвалиде
матична школа
Намештај за учионице у матичној
школи
Изградња хола-спајање школске
зграде са фискултурном салом
Надоградња спрата на постојећем
школског објекту 1 фаза учешће
града

Музичка школа

1,519,680

280,000

УКУПНО

8

1,520,000

200,000
200,000
2,800,000
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пројектна документација и
стручни надзор

196,000

набавка рачунара

280,000

Прпјектна документација за
озакоњење школе у Срњу и Шанцу

400,000

поплочавање дворишта у Јасици
асфалтирање спортских терена у
Јаици
израда ограде у Великој
Крушевици, Кукљину и матичној
школи јужни део

2,500,000
1,500,000
800,000

Прикључак на гас и гасни котао у
матичној школи и издвојеним
одељењима

2,000,000

Термоизолација фасаде у матичној
школи

1,000,000

УКУПНО:

9,433,749

Замена апаркета у сали за физичко
васпитање у Горњем Степошу

11.

ОШ „Деспот Стефан,,
Горњи Степош

200,000
140,000

Уградња централног грејања у
Наупару и Доњем Степошу

1,200,000

Хоидроизолација подрума,
благање темеља школе каменом и
изградња бетонског тротоара око
школске зграде у Јабланици

1,200,000

Школске столице

190,000

Радни столови за канцеларију
рачуновође и секретара
Ограђивање школског дворишта у
Јабланици
Замена дотрајалог намештаја у
Доњем Степошу
Ограђивање школског дворишта у
Горњем Степошу

12

ОШ“Велизар
Станковић“Корчаги
н

3,000,000

2,000,000

Пројектна документација за
увођење грејања у Наупару и
Доњем Степошу
набавка рачунара

5,600,000

УКУПНО
Пројектна документација за рампу
за инвалиде
Рампа за инвалиде у матичној
школи и издвојеним одељењим
опрема за дојаву пожара-прента
финансијка средства из 2021
набавка рачунара
Изградња фискултурне сале у
Каонику

170,000
500,000
180,000
100,000
140,000

3,060,000

2,680,000

13,000
180,000
3,190,308
280,000
6,721,136

6,721,136
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Бетонирање дела дворишта у
Великом Шиљиговцу и Каонику

750,000

Поправка фасаде на двоспратној
школској згради у Великом
Шиљиговцу

550,000

Изградња помоћног објектаза
смештај огрева Гревци

780,000

Топлификација школе у Сушици
УКУПНО
Рампа за инвалиде у матичној
школи,и издвојеним одељењима у
Модрици,Сеземчи и Здравињу
опрема за дојаву пожара-прента
финансијка средства из 2021

2,122,744
3,470,308

1,808,315
600,000

Увођење централног грејања у
издвојеном одељењу у Модрици
Прикључак на гас и гасни котао у
матичној школи

стручни надзор
ОШ "Страхиња
Поповић" Дворане

ОШ“ Васа
Пелагић“Падеж

1,500,000

2,400,000
48,000

замена унутрашње столарије у
школи
Реконструкција подрума у
матичној школи
Увођење грејања и адаптације
школског стана у матичној школи
адаптације школског стана у
Мидрици
спортски терени у издвојеном
одељењу у Здравињу
изградња спортског терена у
матичној школи

800,000
600,000
1,000,000
600,000
300,000
1,000,000

Замена кровног покривача и
столарије на школским становима
и поправка подова

1,000,000

Реконструкција санитарног чвора
у приземљу матичне школе

1,000,000

УКУПНО

14

1,000,000

140,000

Дренажа фискултурне сале

13

6,721,136

300,000

фасада школе у подручном
одељењу

набавка рачунара

11,116,880

Реконструкција сале у матичној
школи у Падежу
Реконструкција спортских терена у
матичној школи у Падежу
Израда тротоара у школи у
Падежу
пројектна документација и
стручни надзор

4,396,315.00

8,100,000.00

1,600,000.00

100,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
70,000.00
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Набавка намештаја за учионице у
матичној школи

1,000,000

Изолација фасаде у Падежу

7,500,000

Замена столарије у подручном
одељењу у Глобару
опрема за дојаву пожара-прента
финансијка средства из 2021

1,825,621

извођење паник расвете-пренете
обавезе

752,206

стручни надзор за паник расвету

15,040

набавка рачунара

140,000

УКУПНО
изградња фискултурне сале 2фаза
пројектна документација и
стручни надзор
изградња фискултурне сале пренете обавезе 2021
израда фискултурне сале -учешће
кабинет министра без портфеља
задуженог за демографију и
популациону политику -пренете
обавезе
15

ОШ“Кнез Лазар“

100,000

стручни надзор за фискултурну
салу
опрема за дојаву пожара-прента
финансијка средства из 2021
матична школа 1.411.796 ,
издвојена одељење у
Себечевцу612.974,,
Мајдеву561.799, Ћелијама 561799

6,302,867
10,000,000

3,108,674

4,332,858

148,830

3,148,369

300,000
21,438,731

Пројектна документација за
ограду у подручном одељењу
Лукавац

16

ОШ“ Жабаре“

Ограда у подручном одељењу
Лукавац
адаптација мокрих чворова у
Мешеву -пренета обавеза
стручни надзор
видео надзор за подручна одељења
Пепељевац и Лукавац
намештај
учила и опрема према новом
нормативу
рампа за инвалиде у матичној
школи

0.00

700,000

уградња котла на гас у матичној
школи
УКУПНО

12,200,000

300,000

0.00

30,000

600,000
1,706,273
35,000
200,000
200,000

100,000
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Пројектна документација за рампу
за инвалиде
радови на реконструкцији
септичке јаме у Жабару

5,000
4,000,000

пројектна документација за радове
на реконструкцији септичке јаме у
Жабару

200,000

замена столарије у подручним
одељењима

1,700,000

реконстукција монтажног објекта
у матичној школи Жабаре у којој
се одвија физичко и где је
смештена архивска грађа школе

2,000,000

пројектна документација за
реконстукцију монтажног објекта
у матичној школи Жабаре у којој
се одвија физичко и где је
смештена архивска грађа школе

100,000

санација мокрог чвора у Жабару

2,500,000

пројектна документација за
санацију мокрог чвора у Жабару
санација мокрог чвора у
Пепељевцу

125,000
1,500,000

пројектна документација за
санацију мокрог чвора у
Пепељевцу

75,000

санација школске зграде у
Пепељевцу
пројектна документација за
санацију зграде у Пепељевцу

3,000,000
150,000

рачунарска опрема

120,000

опрема за дојаву пожара-прента
финансијка средства из 2021
набавка рачунара

1,998,186
140,000

санација мокрог чворау Мешевупренета средства из 2021
УКУПНО
Намештај матична школа

17.

ОШ „Брана
Павловић“ Коњух

1,479,603
4,079,459

13,039,603

500,000

уређење степеншта и стазе у
издвојеном одељењу у Белој води

1,000,000

Адаптација поткровља изнад
фискултурне сале у Коњуху
претварање у учионички простор

1,000,000

изградња санитарног чворта у
склопу зграде у Белој Води где је
вртић

2,000,000

изградња игралишта у Белој Води

2,000,000

санације шкоел у Брајковцу

3,500,000

видео надзор

4,845,000

1,000,000

300,000
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изградња помоћне просторије за
складиште огрева у школе у
Брајковцу
опрема за дојаву пожара-прента
финансијка средства из 2021
набавка рачунара
Клупе и столице за два кабинета
које су оштећене због пропадања
кровне конструкције(намештај за
приземље, спрат,3.411.816;медијатека -999.976,
Канцеларије
965.056,информатика386.000,врти
ц предшколско трпезарија370.368,
архива 162.200
набавка рачунара
ОШ „Владислав
Савић
Јан“Паруновац

1,259,881
280,000

УКУПНО

18.

2,000,000

реконструкција објекта основне
школе( учешће Канцеларије за
управљањејавним улагањима96.013.998,00 дин са ПДВ-ом)
стручни надзор за реконструкцију
школе
Изградња помоћног објектаза
смештај огрева Текије

2,039,881

420,000
14,401,786

2,000,000
600,000
250,000

Централно грејање -Текије

1,200,000

пројектна документација и
стручни надзор

84,000
24,105,786
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ОШ „Свети Сава“
Читлук

850,000

0

260,000

Стручни надзор над извођењем
радова замена столарије у Читлуку
прикључак и инсталација за гас пренета обавеза 2021

3,000,000

6,000,000

ограда школско двориште Текије

УКУПНО
Израда пројектне документације
за замену столарије у Читлуку

8,800,000

120,000
6,115,800

стручни надзор за увођење гаса

122,316

опрема за дојаву пожара-прента
финансијка средства из 2021

2,135,178

2,135,178

Израда пројеката за постављање
уређаја за благовремено јављање
пожара за издвојена одељења
(Глободер, Мачковац)

250,000

Стручни надзор над извођењем
радова постављање уређаја за
благовремено јављање пожара за
издвојена одељења (Глободер,
Мачковац)

200,000

Израда пројектне документације
за замену столарије у глободеру

80,000
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Стручни надзор над извођењем
радова замена столарије
уГлободеру

65,000

Опрема за јавну безбедност
(ватрогасни апарата и сл:)

2,000,000

Замена столарије у матичној
школи у Читлуку

6,000,000

замена прозора на школској згради
подручног одељења у Глободеру

1,500,000

набавка рачунара

280,000

уградња биолошког пречишчивача
отпадних вода у подручном
одељењу у Мачковцу

1,000,000

Котларница, котао на гас ,
инсталација и прикључак

4,500,000

израда пројектне документације за
гасификацију и котларнице за гас
у матичној школи
израда пројектне документације за
осветљење спортских терена у
дворишту школе у Глободеру

112,000

10,000

осветљење спортских терена у
дворишту школе у Глободеру

400,000

Атлетска стаза у матичној школи

1,250,000

УКУПНО

8,653,294

18,632,178

1,250,000

УКУПНО ОСНОВНЕ

143,825,837

250,412,887

105,873,136

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

р.бр

КОРИСНИК

ОПИС

2022

Капитално одржавање објекатаз
апотребе образовања-израда
фасаде на школској згради

1

Економскотрговинска школа

2023
7,404,000

Замена унутрашњих врата у
свим просторијама

1,430,800

замена спољне столарије светларника и прозора који нису
замењени
набавка рачунара

2024

3,000,000

420,000
УКУПНО:

420,000

1,430,800

3,000,000
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капитално одржавање зграда у
образовању (реконструкција
канализационе мреже
Политехничка
школа“Милутин
Миланковић“

2.

замена столарије-приоритет

2,400,000
102,800

замена подова у учионицама

400,000

поправка фасаде на школској
згради
набавка рачунара
УКУПНО:

500,000
420,000
522,800

капитално одржавање објеката за
потребе образовања-санитарни
чвор

3

200,000

уградна опрема-клима уређај

150,000
1,000,000

реконструкција хола школе
опрема за образовање

1,000,000

набавка рачунара
УКУПНО:

4.

Гимназија

1,000,000

1,500,000

Капитално одржавање објекатаз
апотребе образовања- замена
столарије призенље зграде

4,500,000

набавка опреме за фискултурну
салу
набавка школских клупа и
столица
замена подова у учионицама

УКУПНО:

Хемијскотехнолошка школа

420,000
420,000

Капитално одржавање објекатаз
апотребе образовања- санирање
фасаде у Облићевој улици фасада веома оштећена и као
таква представља опасност по
пролазнике

реконструкција и замена мокрих
чворова
Пројектна документација
(пројектно-техничка
документација за реконструкцију
објеката)-пренета средства из
2021
набавка рачунара

5

500,000.00

2,000,000

пројектна документацију
Медицинска
школа

2,800,000

1,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000

2,900,000

420,000
3,320,000

8,000,000

4,000,000

капитално одржавање зградеодвајање бројила од Прве
техничке школе

10,000,000

10,000,000

капитално одржавање зградеулаз зграде надстрешница

1,800,000

подови у 17 учионица и
лабораторији

3,100,000
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капитално одржавање зградеподградња темеља

3,000,000

капитално одржавање зградезамена столарије и израда фасаде
на згради
пројектна документација за
озакоњење -пренета средства из
2021
набавка рачунара

6

Прва техничка
школа

10,000,000

3,000,000

420,000

УКУПНО:
пројектна документација за
озакоњење -пренета средства из
2021
набавка рачунара

3,420,000

17,900,000

10,000,000

3,000,000
420,000

УКУПНО:

3,420,000

35,800,000

0

УКУПНО СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

11,522,800

66,930,800

18,500,000

3. ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ
Центар за стручно усавршавање Крушевац у 2022. години плански ће радити на унапређењу квалитета
образовања и васпитања и услова у основним ,средњим школама и предшколском
образовању,организовањем обука кроз акредитоване програме код Завода за унапређивање образовања и
васпитања, а у складу са Плановима стручног усавршавања школа, као и развојем и реализацијом
програма промоције и популаризације науке код ученика, наставника и ширег грађанства, у оквиру
Научног клуба,при Центру за стручно усавршавање Крушевац.
Процес сталног стручног усавршавања саставна је и обавезна активност наставника,
васпитача,стручних сарадника и директора утврђена педагошком нормом и као таква интегрални део
професионалног развоја заапослених , које укључује стицање нових и усавршавање постојећих
компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног рада.
У 2022.години реализоваће се различите врсте обука за око 2.000 запослених у предшколској
установи,основним и средњим школама на територији града Крушевца и за око 4.000 запослених у овом
сектору на територији Расинског округа.
По посебно акредитацији,Центар за стручно усавршавање ће спроводити и обуке за запослене у јавној
управи.
Активности Центра биће усмерене на :
-снимању и анализи потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању;
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-планирању обуке и других видова стручног усавршавања;
-помоћи при креирању нових програма стручног усавршавања;
-праћењу примене различитих облика стручног усавршавања;
-сарадњи са Заводом/Центром за професионални развој;
-сарадњи са Министарством просвете-Школском управом,
-сарадња са образовно-васпитним установама;
-формирању и одржавању базе података;
-анализи понуда програма стручног усавршавања,
-организацији семинара и других облика стручног усавршавања.
4. НАГРАЂИВАЊЕ И СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
У 2022. години Комисија за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца ће
наставити да спроводи циљеве и активности које су обележавале његов досадашњи рад и које су
прописане Правилником о критеријумума за коришћење средстава за стипендирање и награђивање
ученика и студената Града Крушевца.
Циљ овe подршке талентованим ученицима и студентима је систематско и организовано старање
друштвене заједнице о развоју надарених и изузетно талентованих ученика средњих школа и студената
са територије града Крушевца. Град Крушевац ће обављати следеће активности :
• стипендирање талентованих и надарених студената и ученика средњих школа. Конкурс ће
се расписати за средњошколце и студенте прве године основних студија. Стипендије ће се
исплаћивати у једнаким износима десет месеци .
• награђивање ,,Светосавских ученика'' основних и средњих школа, (новчане награде и књиге). У
јануару 2022. године, на билборду, у центру града, објавиће се плакат ,,Они су најбољи", са
фотографијама 27 награђених ученика. У складу са Правилником може се донети одлука да се на
Дан Светог Саве, у складу са расположивим средствима, књигом и новчаном наградом награде и
студенти – стипендисти града Крушевца, који су положили све испите из претходне школске
године и остварили просечну оцену 10.
• награђивање ученика основних и средњих школа у оквиру Видовданских свечаности, за учешће
на такмичењима и олимпијадама знања, са циљем афирмације научних и истраживачких, односно
уметничких способности. За освојено прво, друго или треће место (награду) на републичком,
међународном такмичењу и олимпијадама знања, ученику се додељује диплома и књига, или
диплома, књига и новчана награда.
• набавка књига за награђивање ученика за Видовдан и Дан Светог Саве.
• расписивање конкурса за избор нових стипендиста – ученика средњих школа и студената прве
године основних студија ( у јануару 2022. г.) - који ће бити објављен на сајту града Крушевца
(www.krusevac.rs) и путем јединственог плаката се дистрибуирати свим средњим и високо
образовним школама ( на територији града Крушевац) чији је оснивач Република Србија. Комисија
ће донети предлог Одлуке о стипендистима који испуњавају услове прописане Правилником.
• Град Крушевац ће обезбедити део средстава за учешће ученика и студената у разним
облицима стручног усавршавања у земљи и иностранству.
• спровођење Стратегије за каријерно вођење и саветовање на нивоу града Крушевца у 2022.
години, као један од потписника Протокола о сарадњи са Националном службом за запошљавање,
Канцеларијом за младе и осталим потписницима, што треба да омогући стипендистима добијање
информација о даљем професионалном усавршавању.
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•

•

II

перманентно промовисање активности Комисије за стипендирање и награђивање ученика и
студената града Крушевца путем медија (локалних телевизија, националних телевизија,
интернет протала и друштвених мрежа) са циљем остваривања директне комуникације са
стипендистима.
организовање догађаја на којима би се промовисали таленти садашњих и бивших стипендиста
града Крушевца, као што су концерти, изложбе, стручни семинари за студенте стипендисте који су
сертификовани, представљање научних, дипломских, мастер радова и докторских теза на научним
скуповима.

КУЛТУРА
План развоја културе града Крушевца за период од 2018. до 2023. године

1.

Култура је важан сегмент развојне политике града Крушевца, а квалитет културног живота и
културних догађаја је битан мотив за успешне и пословне људе, да остану да живе и раде на територији
града Крушевца. Израда Плана развоја културе града Крушевца за период од 2018. до 2023. године,
представља кључни плански документ Града у области културе који треба јасно да дефинише правце и
циљеве развоја, као и активности које треба да допринесу унапређењу културне понуде и развој културне
тражње на локалном нивоу, уз константну сарадњу са свим партнерима из региона.
Ефикасним планирањем развоја културе и сарадњом актера у култури, локална власт добија
јаснију слику вредности којима се заједница руководи и које се потом уграђују у доношење одлука које
ће утицати на целу заједницу. Имајући у виду да је планирање културе карика у ширем ланцу стратешког
планирања вођења и развоја локалне заједнице, остваривање услова за квалитетан живот подразумева
развијеност и усклађеност свих локалних секторских стратешких планова.
Основни циљ доношења Плана развоја Града Крушевца, огледао се у креирању предуслова за
дефинисање и спровођење јасне културне политике и развојне путање. Утврђивањем одређених
критеријума потребно је створити локални културни идентитет и створити јасну слику о култури града
Крушевца. Такође, овај документ нуди основу за креирање услова за рад установа културе, али и свих
оних чиниоца друштва који се њоме баве, као и реализацију квалитетних културних програма. Из таквих
настојања, дефинисане су мисија и визија и принципи Плана развоја културе Града Крушевца за период
2018 – 2023. године.
Културна политика Града Крушевца мора бити јасно дефинисана кроз поштовање основних
принципа, потреба и вредности:
-

Унапређење материјалних и људских капацитета у установама културе на територији града
Крушевца;
Стварање квалитетних услова за рад и стваралаштво свих актера у друштву;
Формирање алтернативне културне сцене и постављање нових културних образаца;
Подстицање стваралачког талента и интелектуалне отворености нарочито међу младима;
Афирмација аматерског стваралаштва;
Подизање квалитета културних програма дефинисањем приоритета;
Препознавање културног наслеђа као развојног ресурса – обезбедити основ за коришћење
културног наслеђа као ресурса привредног развоја Града;
Придобијање подршке јавности – подизање свести грађана о значају културног наслеђа, које их
повезује са њиховим окружењем и историјом и помаже у преносу система вредности кроз
генерације;
Подстицање презентације и интерпретације која доприноси разумевању културних вредности
наслеђа код грађана, посебно деце и младих у граду;
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-

Унапређење међуинституционалне сарадње свих институција културе у граду;
Успостављање међуресорне сарадње на релацији привреда – култура - туризам у циљу заједничког
дефинисања приоритета;
Међународна сарадња и размена;
Економска валоризација културних добара и активности - културни туризам;
Толерантност – пуно поштовање родне, верске и националне равноправности;
Перманентна валоризација остварених резултата.

Базирано на постављеним приниципима и на идентификованим потребама, издвајају се и основна
стратешка опредељења Града у погледу културног развитка из којих ће бити генерисани програми и
пројекти. Општим циљевима поставља се оквир за решења за идентификоване проблеме које у
будућности треба решити.
Анализом стања установа у култури, а у складу са визијом развоја културе града Крушевца у
оквиру овог стратешког документа дефинисани су следећи општи циљеви као основ и окосница развоја
културе града Крушевца:
Унапређење ресурса у култури града Крушевца;
Развој културних потреба и равноправно учешће грађана у културном животу;
Неговање српског језика и ћирилице;
Заштита културног наслеђа и подршка развоју савременог стваралаштва.
Стога се дошло до закључка да је неопходно предузимати адекватне активности у циљу решавања
важних питања из области културе на локалном нивоу. Основна сврха овог стратешког документа је да
његова имплеменатација доведе до промене, односно до унапређења културног живота у локалној
заједници.
1.
2.
3.
4.

2. Расподела средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији града
Крушевца и црквама и манастирима који припадају Епархији крушевачкој
У 2022. години Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и
верске заједнице наставиће да спроводи поступак расписивања Јавног конкурса за доделу средстава
традиционалним црквама и верским заједницама на територији града Крушевца и црквама и манастирима
који припадају Епархији крушевачкој, предвиђених у буџету Града Крушевца за 2022. годину. Право
учешћа на конкурсу имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о
црквама и верским заједницама и које делују на територији града Крушевца.
У складу са Одлуком о буџету Града Крушевца за 2022. годину планирана средства за ову област
биће кошћена за финансирање:
- Изградње или обнове цркава, манастира и верских објеката,
- Адаптације или реконструкције цркава, манастира и верских објеката,
- Инвестиционог и текућег одржавање цркава, манастира и верских објеката,
- Финансирање догађаја битних за верску заједницу.
3. Финансирање и суфинансирање пројеката у култури
Комисија за избор програма и пројеката у култури града Крушевца ће и у 2022. години, у складу
са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирању из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе
("Сл. гласник РС'', број 105/16, 112/17), финансирати, односно суфинансирати пројекте у култури, са
циљем доприноса квалитетном развоју и презентацији уметности и културе у граду Крушевцу.
Реализација културних програма и пројеката у локалној заједници има за циљ да да допринос подстицању
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разноликости културних израза и да омогући промовисање културе града Крушевца у Републици Србији
и укључивање у домаће и међународне мреже и пројекте.
Право учешћа на расписани конкурс за област културе за 2022. годину имају установе, уметничка
и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници,
односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који се финансирају сходно
члану 74. Закона о култури (,,Сл.гласник РС'',бр.72/2009,13/2016,30/2016-испр.,6/2020,47/2021 и 78/2021)
и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.
Културне области које могу бити обухваћене програмима и пројектима су: 1) књижевност
(стваралаштво, преводилаштво); 2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 3)ликовне,
примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура; 4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција
и интерпретација); 5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво,
продукција и интерпретација); 6) филмска уметност и остало аудио - визуелно стваралаштво; 7)
манифестације везане за филмску уметност и остало аудио - визуелно стваралаштво; 8) дигитално
стваралаштво и мултимедији; 9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл,
циркус, пантомима, улична уметност и сл.); 10) откривање, прикупљање, истраживање, документовање,
проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање
културним наслеђем; 11) библиотечко - информационе делатности; 12) научноистраживачке и едукативне
делатности у култури и 13) менаџмент у култури.
4. Установе у култури
4.1. Крушевачко позориште
Пратећи здравствену ситуацију, Крушевачо позориште ће у 2022. години наставити са
реализацијом културних садржаја и остварења на пољу позоришне уметности. Циљ Позоришта у
предстојећем периоду остаје задржавање статуса регионалног центра уметности и препознатљивост
бренда у земљама у окружењу. Позориште ће наставити свој развој и унапредити своју делатност,
планирајући и реализујући стабилну репертоарску политику, учвршћујући позиције и одржавајући
сарадњу са позориштима у суседним земљама. Неопходно је сачувати и обновити постојећи репертоар, и
уколико је могуће, реализовати нове представе. За почетак године планиран је рад на комедији ,,Комад
који је кренуо погрешно'', Хенрија Луиса, а у режији Ненада Тодоровића. Планиран је пројекат који ће се
реализовати у сарадњи са редитељем Небојшом Брадићем, а који ће настати на основу класика домаће
књижевности. Планирана је и сарадња са редитељем Александром Пејаковићем и рад на луткарској
представи ,,Мала сирена''. На Малој сцени представе ће радити редитељка Ксенија Крнајски и редитељ
Владимир Попадић. На Малој сцени ће имати шансу да се остваре и млади талентовани уметници,
свршени дипломци. Пројекат ,,Дипломац'' ће се и даље реализовати у сарадњи са Факултетом драмских
уметности из Београда. Такође, Крушевачко позориште ће у 2022. години реализовати копродукцију са
Народним позориштем из Приштине, али и са другим позориштима у Србији и околним земљама, као што
су Театар Перово из Москве, опарско позориште из Словеније, Театар Хасково из Бугарске, Театар
Васиљевски из С.Петерсбурга. Планира се учешће на фестивалу ,,Словенски Базар'' у Минску у
Белорусији и С.Петерсбургу. Предузеће се активности на модернизацији техничке опреме и просторија,
као и активности на оснивању Позоришта за децу. Реализоваће се и други културни програми установа,
уметника, организација, школа, односно свих субјеката који доприносе промовисању културе.
Крушевачко позориште ће наставити са представљањем културних садржаја и у околним општинама и
градовима. Успоставиће се и културолошка сарадња са иностраним театрима. Планирана је реализација
Новогодишње представе аутора Бранислава Недића. Крушевачко позориште ће организовати и три
позоришне ревије: "Позоришни дани'' када ће се приказати десетак најуспешнијих позоришних остварења
66

из претходне сезоне, "Дани Мале сцене Бата Путник'' и Божићни фестивал представа за децу "Крушка''.
Планира се завршетак реконструкције светлонског и тонског парка Позоришта, опремање позоришне
радионице за израду декора, реконструкција подрумских просторија, као и оснивање "Ноћне сцене''где би
се одвијали драмски програми мањег обима, концерти, књижевне вечери, изложбе слика и друго.
4.2. Народна библиотека Крушевац
Народна библиотека Крушевац ће у 2022. години промовисати: орјентисаност ка кориснику,
промоције књиге и читања, развијање читалачких вештина код деце и омладине, промовисати локалне
културне баштине, усмереност ка технолошким иновацијама, повећање броја дигиталних услуга и онлајн
услуга. Посебни циљеви су усмерени ка томе да библиотека буде и место учења, односно подршка
образовном процесу.
У наредној години се планира омасовљење колективног уписа и упис у мобилној јединици
Библиотеке, као и позајмица 64.000 библиотечко - информативне грађе. Планира се реализација 169
програма различитих садржаја. Рад на дигитализацији грађе и пуњењу базе дигиталне библиотеке обавиће
се и у току 2022. године. Планира се инвестирње у одржавање и даље усавршавање библиотечког
пословног система, одржавање сајта Библиотеке, одржавање сајта ,,Познати Крушевљани'' и ,,Уметничка
књига'', развој Дигиталне библиотеке, одржавање система, сервера и апликација као и куповина
потребних ИТ уређаја. НБКШ планира током 2022. године учешће на домаћим конкурсима за доделу
финансијских средстава за реализацију пројекта. Наставиће се активности на пројекту ,,Дигитални
грађанин''. Планира се издавање два репринт издања из колекције Завичајног одељења, два каталога
изложби, две завичајне библиографије и једне стручне публикације. Програм развоја Народне библиотеке
Крушевац је између осталог и инвестициони, подстиче и популарише културне вредности у заједници,
као и опремање простора за формално и неформално окупљање грађана, али и афирмисање других
култура. Даље адаптације и реновирања и реализација пројекта ,,650 година историје Града на полици за
књиге-адаптација-Завичајног одељења'', који суфинансира Министарство културе и информисања РС
обавиће се у сагласности и у договору са Градском управом. Реализоваће се сарадња са културним
институцијама на нивоу града и координације програма и манифестација. Сарадња ће се реализовати и са
осталим привредним и друштвеним субјектима. Народна библиотека Крушевац ће учествовати на
стручним скуповима и конференцијама у смислу стручног усавршавања, планира се учешће на
"Библионету 2022'' и другим скуповима из области библиотекарства. Извршиће се набавка библиотечко информационе грађе, односно 6.000 књига. У 2022. години реално је очекивати из откупа Министарства
културе Репбулике Србије 1.500 књига у вредности од 1.100.000,00 динара, из буџета Града 1.500 књига,
а из осталих извора се очекује набавка још 4.500 књига. Планира се набавка 300 CD-a и других
електронских издања и некњижне грађе за Завичајно одељење. Током 2022. године Народна библиотека
ће набавити и стрипове (најмање 100 јединица) за стрипотеку у Кутку за младе и читаоницу дневне
штампе на Позајмном одељењу. НБКШ ће покушати да и током 2022. године антикварно набави
публикације штампане до 1868. године – најмање 5 наслова, од којих један из 18.века. У Дечијем одељењу
се планира за 2022. годину одржавање 75 програма на којима се очекује 2.000 деце.
4.3. Историјски архив Крушевац
Историјски архив Крушевац ће и у 2022. години наставити да применом највиших стандарда
прикупља, сређује, обрађује, стручно одржава, чува, даје на коришћење и презентује јавности архивску
грађу.
Одељење за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван архива – спољна служба,
извршиће у 2022. години редован обилазак регистратура у циљу обављања надзора и пружања стручне
помоћи при сређивању архивске грађе и регистатурског материјала на терену. Одељење за сређивање,
обраду заштиту и коришћење архивске грађе наставиће са радом на фондовима започетим у претходне
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две године, фондовима обима по више стотина метара, и на фондовима према листи приоритета,
првенствено на класификовању и систематизацији архивске грађе по фондовима и збиркама. У делу који
се односи на заштиту архивске грађе у архиву – депо реализоваће се преузимање нових фондова, легата,
збирки, поклона, појединачних докумената у зависности од преосталог слободног простора,
комплетирање и формирање досијеа фондова преузетих у Архив, издавање грађе за сређивање и обраду
за потребе корисника у читаоници, истраживање архивске грађе ради издавања уверења ради регулисања
приватно правних или јавно правних послова, и др. У оквиру изложбене делатности у 2022. години
планира се: израда, организација, техничка реализација и поставка изложби, објављивање годишњака
"Расински анали'' (бр.19), свечана промоција нових издања Историјског архива Крушевац, наставак
сарадње у виду организационих посета намењених ученицима, као и промоција преко социјалних мрежа.
Историјски архив ће и у 2022. години приређивати изложбе и учествоваће на Сајму књига Расинског
управног округа. Обављаће се послови на издавању архивске грађе на коришћење у службене и научноистраживачке сврхе, као и за потребе припрема изложби и публиковане грађе. Пружаће се информације
корисницима о архивског грађи и библиотечком фонду, као и коресподенција са истраживачима. У 2022.
години се планира набавка рачунарске опреме по припритети, а у складу са финансијским планом.У делу
који се односи на информационе технологије наставиће се са започетим активностима модернизације веб
сајта, набавке и одржавања рачунарске опреме, дигитализације обрађених архивских докумената.
Одељење општих послова ће радити на реализацији послова и активности који се односе на издавање
часописа и других публикација, приређивање изложби и учествовање на сајму књига, као на набавку
архивских кутија, кошуљица и рачунарске опреме.
4.4. Културни центар Крушевац
Културни центар Крушевац ће у 2022. години наставити са програмским активностима које ће
промовисати културу кроз реализацију различитих културних садржаја у прилагођеним просторима Беле
сале Културног центра Крушевац, Биоскопа Крушевац, Легата Милића од Мачве, Летње сцене Културно
- просветне заједнице и Пионирског парка - кружне сцене. Програмска делатност културног центра
одвијаће се кроз пет програмских области: васпитно-образовну, културно-уметничку, културно-забавну,
промоцију и афирмцију традиције и културне баштине и посебне програме.
Предвиђене су следеће програмске активности: књижевни програми, програми Легата Милића од
Мачве, ликовни, драмски, дечији, трибински, музички, филмски програми, затим посебни програми,
програми КПЗ, Међународни фестивал хумора и саатире "Златна кацига'', "Чарапански дани'', Песнички
фијакер'', ,,Ватрогасац мој најбољи друг'', ,,Европска ноћ истраживача'', Међународни дан писмености...
У 2022. години је планирано више књижевних вечери, издавање часописа "Путеви културе'', програми
"Под Десанкиним шеширом'', Светосавски књижевни конкурс, Сајам књига и издаваштва Расинског
округа 2022. Такође, одржаће се више програма, изложби и музичко - поетских вечери у Легату Милића
од Мачве. Програмима ће бити обележени Светски дан мира и Видовданске свечаности 2022. Реализоваће
се изложбе слика ликовног клуба ,,Димитрије Симић''и ,,Расинијус'', као и ликовне колоније у оквиру
манифестација ,,Падешки кладенац'', ,,Звездано Здравиње'',,,Бистричко коло'', ,,Федраро'', ,,Дани
Пепељуше'' и друго. Програмске активности ће се одржати у Галерији, Клубу и Легату КЦК. Кроз сарадњу
са ликовним удружењима и клубовима наставиће са радом ликовне колоније и ликовни студио. У оквиру
драмског програма одржаће се и још три престижна фестивала: "Фешт'', "Тин - Фест'' и Фестивал драмског
театра предшколског узраста. У оквиру дечијих програма одржаће се велики број програма намењених
најмлађем узрасту, почев од фестивала музике, радионица, смотри и других садржаја који промовишу
дечије стваралаштво. Школе и секције КЦК наставиће са радом секција, хорова и трибинских програма.
Реализоваће се концерти различитих музичких жанрова, као и традиционалне манифестације од значаја
за Град Крушевац. Музички програми Културног центра Крушевац биће реализовани кроз манифестације
од значаја за Град Крушевац. Поред редовног филмског репертоара, приказиваће се филмови у 3 Д
технологији. Као посебни програми Културног центра издвајају се Фестивал хумора и сатире, Лето
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културе, Крушевачко филозофско-књижевна школа, манифестација Такмичење села Града Крушевца и
Чарапански дани. Културно - просветна заједница ће остварити своје активности кроз програме који
промовишу традицију и народно стваралаштво.
4.5.Народни музеј Крушевац
Народни музеј Крушевац ће у 2022. години наставити са радом на спровођењу примарних
музеолошких активности: заштита, документациона обрада музејског материјала, употпуњавање
фондова, истраживачке активности, изложбена делатност, издаваштво, стручни и научни скупови и
сарадња са другим институцијама, реализација ликовних и програма образовног карактера, унапређење
метода рада и др.
Реализацијом пројекта реконструкције Меморијалног комплекса Слободиште и стављањем у
функцију наведеног објекта Народни музеј Крушевац у 2022. години очекује значајно већу посету.
Наставиће се процес дигитализације културног наслеђа. Заштита музејског материјала одвијаће се кроз
уобичајене форме: превентивне заштите као и поступке консолидације, рестаурације, реконструкције и
конзервације. Наставиће се са реализацијом дела програма заштите најугроженијих музејских експоната,
као и са сарадњом са Народним музејом у Београду као Централном институцијом за конзервацију.
Предузеће се активности везане за прикупљање средстава за завршетак опремања конзерваторске
радионице. Планирана је санација депоа Уменичке галерије у делу који се односи на заштиту од пожара
и провале, као и реконструкција фасаде. Употпуњавање фондова биће реализовано кроз уобичајене
форме: у склопу истраживачких активности спроведених на терену, путем поклона и откупом.
Истраживачка активност биће условљена степеном испуњености неопходних предуслова и критеријума.
Народни Народни музеј Крушевац ће као регионални музеј пружати стручну и техничку подршку
приликом конкурисања и реализације пројеката завичајним музејима у Александровцу и Трстенику.
Археолошка истраживања на локалитету ,,Витково'' су реализована уз подршку Министраства културе и
информисања и биће настављена и током 2022. године. Изложбена делатност обухватиће орјентационо
око 24 програма. Посебна пажња биће посвећена приређивању изложби поводом Сретења-Дана
државности, Видовдана и Октобарског обележавања ослобођења града у Првом и Другом светском рату.
У згради Музеја биће организоване изложбе свих одељења, а у Кући Симића изложбе везане за живот у
граду и живот крушевачке породице, док ће се у Уметничкој галерији приређивати тематске изложбе са
акцентом на афирмисање младих крушевачких уметника. Издавачка делатност ће обухватити стручне
каталоге, односно информаторе планираних изложбених програма. Настојаће се да се путем пројеката
обезбеде средства за штампање публикације којом ће се обележити седамдесет година рада Народног
музеја Крушевац. Програмске активности Музеја ће се одвијати кроз континуирану сарадњу са
надлежним министраством и осталим установама из области културе. Програми образовног карактера
одвијаће се кроз рад школа за ликовне таленте ,,Милан Миловановић'', Међународне дечије ликовне
колоније ,,Биберче'', ликовне колоније ,,Видовданска виђења'', организовања тематских педагошких
радионица у сарадњи са предшколском установом...Праћење радова на потенцијалним археолошким
локалитетима дуж трасе изградње ауто пута Појате - Прељина; Археолошка истраживања локалитета
"Богомољиште'' Кукљин. Археолошка истраживања у околини Трстеника биће настављена и током 2022.
године. Посебна пажња биће посвећена изложби поводом Сретења - Дана државности, Видовдана и
октобарског обележавања ослобођења града у Првом и Другом светском рату. Издавачком делатношћу
биће обухваћени стручни каталози, односно информатори планираних изложбених програма. Биће
објављене и две публикације везане за град Крушевац. Програмске активности Музеја одвијаће се и кроз
континуирану сарадњу са Министарством културе и информисања Републике Србије, институцијама,
заводима и установама у култури и струковним организацијама. Планира се и учешће стручњака Музеја
на стручним и научним скуповима, семинарима и састанцима струковних удружења. Посебна пажња биће
посвећена проширењу сарадње на музејске институције са којим Народни музеј није до сада имао
конкретне видове сарадње.
На плану капиталних улагања,планира се следеће:
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Капиталне инвестиције установе у култури
Р.
бр.

ОПИС

КОРИСНИК

Капитално одржавање објекта у
култури
Аутомобил
Уградна опрема ( замена седишта и
подне облоге - 4.000.000, клима уређаје
- 200.000)
Рачунарска опрема
Културни
центар
Крушевац

1

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,340,000

4,340,000

4,340,000

200,000

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

опрема за домаћинство

50,000

50,000

50,000

опрема за угоститељство

150,000

150,000

150,000

Опрема за културу

950,000

950,000

950,000

Штампачи

100,000

100,000

100,000

телефони

50,000

50,000

50,000

500,000

500,000

500,000

9,680,000.00

9,680,000.00

9,680,000.00

Зграда позоришта

100,000.00

100,000.00

100,000.00

Уградна опрема

970,000.00

600,000.00

600,000.00

Рачунарска опрема

170,000.00

300,000.00

300,000.00

Штампачи

270,000.00

40,000.00

40,000.00

Електронска опрема

100,000.00

100,000.00

100,000.00

Кројачка, столарска радионица и остало

300,000.00

300,000.00

300,000.00

Компјутерски софтвер

110,000.00

110,000.00

110,000.00

2,020,000.00

1,550,000.00

1,550,000.00

950,000.00

1,200,000.00

9,250,000.00

4,500,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

19,000,000.00

19,000,000.00

34,200,000.00

29,700,000.00

8,000,000.00

300,000

300,000

300,000

50,000

50,000

50,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

40,000

40,000

40,000

110,000

110,000

110,000

20,000

20,000

20,000

2,120,000.00

2,120,000.00

Извођење радова на реконструкцији и
санацији Галерије , прва фаза санациоје
и реконстукције поткровља зграде
Галерије( инсталације, подови, све по
пројекту) друга фаза уређења дворишта
са бином , трећа фаза уређење фасаде
Санација Дома Слободиште

УКУПНО:
Намештај
Рачунарска опрема
Књиге у библиотеци

4

1,890,000

телефони

Изградња зграде конзерваторске
радионице и депоа

Народна
библиотека
Крушевац

1,890,000

400,000

Санација доксата и генерална
реконструкција енеријера Мензулане
(ел.инсталације столарија, подови)

Народни музеј
Крушевац

1,890,000

400,000

УКУПНО:

3

2024

400,000

УКУПНО:

Крушевачко
позориште

2023

намештај

Електронска опрема

2

2022

Штампачи
Остала књижевна и уметничка дела
Опрема за јабну безбедност
УГградна опрема-клима

100,000

Опрема за културу

500,000
УКУПНО:

2,720,000.00
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5

Историјски
архив

Уградна опрема-клима

35,000.00

100,000.00

100,000.00

Рачунарска опрема

60,000.00

100,000.00

100,000.00

Књиге у библиотеци

10,000.00

10,000.00

10,000.00

100,000.00

200,000.00

набавка архиварских полица
УКУПНО:

105,000.00

310,000.00

410,000.00

УКУПНО КУЛТУРА

48,725,000.00

43,360,000.00

21,760,000.00

III ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), прописао је општи интерес у области спорта, за чије
остваривање се средства обезбеђују у буџету града и то :
1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2) изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а
посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских
објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
4) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским
клупским такмичењима;
5) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад
школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска
такмичења и др.);
6) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које
су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
7) делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе;
8) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
9) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно
задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе,
истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
10) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и
подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
11. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима;
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12. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
13. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање
спортских резултата и др.); )
14. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је

корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе
кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање
учесницима у систему спорта.
Општи интерес у области спорта остварује се кроз финансирање делатности установе у области
физичке културе,, Спортски центар,, Крушевац и кроз одобравање средстава и финансирање програма
којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца за сваку
календарску годину за спортске организације.
У складу са Правилником о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта на територији града Крушевца (Сл.лист града Крушевца бр.1/17),
објављује се Јавни позив за подношење предлога годишњих програма спортских организација којима се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Крушевцу .
У складу са програмским календаром прописаним чланом 117. Закона о спорту, предлагач
предлога годишњих програма- Спортски савез града Крушевца, благовремено је поднео предлоге
годишњих програма спортских организација са седиштем на територији града Крушевца, за области
дефинисане Законом о спорту и Правилником, за 2022.годину. На предлог Комисије, Градско веће града
Крушевца доноси Одлуку о одобравању и финансирању годишњих програма спортских организација
којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града.
Спортски инспектор
1.Установа за физичку културу ''Спортски центар Крушевац ''

Установа за физичку културу '' Спортски центар Крушевац '' је основана Одлуком Скупштине града
Крушевца. Почела је са радом од 16.02.1977.год. Регистрована је у Трговинском суду у Краљеву за
обављање делатности и послова од посебног друштвеног интреса из области која се односи на делатност
спортских објеката. Одлуком о поверавању на управљање над непокретностима и објектима Скупштина
града Крушевца је Установи дала на управљање следеће објекте и непокретности:
- Покривене базене са управном зградом, кугланом,фитнес студиом, простором за стони тенис и
простором за борилачке вештине,
- Отворене базене,
- Гимнастичку салу са пословним простором
- Халу спортова са пословним простором
- Фудбалски стадион Младост са пословним простором,
- Помоћни фудбалски терени са атлетском стазом,
- Тениски терен,
- Полигон за мале спортове на бетону и песку.
Добијањем горе наведених непокретности и објеката Установа је прихватила одговорност и
обавезу да и даље,кроз партнерство и сарадњу са градским органима власти, ради на унапређењу и
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осавремењавању постојећих спортских објеката и изградњу нових , а у складу са финансијским и
техничким условима .
Све то подстиче укључивање у спорт што већег броја грађана нарочито деце и омладине и
обезбеђује инфраструктурни оквир за стварање широке квалитетне основе, као темеље будућег врхунског
спорта у Крушевцу.
Програм развоја Спортског центра Крушевац за 2020-2022 годину односи се на:
1. Редовно одржавање спортских објеката у грађевинском и функционалном смислу;
2. Реализацију спортских, рекреативних и едукативних програма;
3. Организација спортских такмичења (турнири и лига системи локалног и рег.карактера );
4. Одржавање наставе физичке културе за основне и средње школе;
5. Обезбеђивање услова за масовно бављење трећим базичним спортом (атлетика);
6. Рад на популаризацији до сад недовољно заступљених спортова.
7. Израда програма школице спорта за децу:
а) Вежбе за обликовање тела са и без реквизита
б) Вежбе за јачање мишића леђа и трбуха
в) Вежбе за правилно ходање и трчање – разне атлетске активности
г) Вежбе на справама и партеру
д) Полигони
ђ) Спортске игре са лоптом
који ће омогућити:
а) Правилан развој кроз игру и спорт,
б) Унапређење здравља,
в) Превентиве од деформитета кичме, ногу и стопала,
г) Развој моторичких способности: координација, брзина, гипкост, равнотежа, прецизност,
д) Развој интелектуалних способности,
ђ) Социолошки развој деце.
9. Развој спортског туризма
У 2022.години, на плану капиталног улагања, планира се следеће:
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Капиталне инвестиције Спортски центар Крушевац
Р. бр.

1

ОПИС

КОРИСНИК

Спортски
центар
Крушевац

2022

Реконструкција плочица на олимпијском,
средњем и дечијем базену извор 01
Пројектна документација за реконстукцију
отворених базена извор 04
Реконструкција трибина и израда простора за за
одлагање кошева извор 01
пројектна документација за реконструкцију
трибинаи израду простора за одлагање кошева
извор 01
надзор над радовима за реконструкцију трибинаи
израду простора за одлагање кошева извор 01
постављање пешачких стаза на терену са
вештачком травом и од улаза до трибина.
Комплетна адаптација сале Соко по пројекту,
учешће града
Комплетна реконструкција комплекса затворених
базена, према пројекту , средства би се обезбедила
од Министарства омладине и спорта износ
400.000.000 динара учешће града 40.000.000
пројектна документација за реконструкцију
отворених базена извор 04
реконструкција отворених терена (терени за
одбојкуна песку)извор 01
надзор над радовима за реконструкцију отворених
базена извор 04
изградити салу за сквош

2023

20,000,000.00
750,000.00
1,100,000.00
100,000.00
50,000.00
2,400,000.00
7,000,000.00

40,000,000.00

500,000.00
800,000.00
100,000.00
10,000,000.00

Постављање монтажне хале спортова

20,000,000.00

УКУПНО

IV

2024

72,802,022.00

10,000,000.00

20,000,000.00

ИНФОРМИСАЊЕ

Законом о јавном информисању и медијима (,,Сл.гласник РС,, број 83/14) утврђен је јавни интерес
у јавном инфомисању и начин остваривања јавног интереса. Јединице локалне самоуправе обезбеђују део
средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и распоређује их на основу
спроведеног јавног конкурса и појединачним давањима на основу принципа о додели државне помоћи и
заштити конкуренције, без дискриминације. За појединачна давања може се определити највише 5%
средстава од укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса путем јавних конкурса.
Конкурс се расписује за пројекте:
1) производње медијских садржаја;
2) организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима као и унапређивања
професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација не може бити дужа од три године.
Право учешћа на конкурсу има:
1) издавач медија који је уписан у регистар медија;
2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ
да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.
Право учешћа на конкурсу из члана 18. став 1. тачка 2) овог закона има свако правно лице, односно
предузетник, изузев лица предвиђена чланом 44. став 1. овог закона.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
V ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ
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Скупштина града Крушевца усвојила је Локални акциони план за младе за период 2020-2025 године
на територији града Крушевца ( ''Сл.лист града Крушевца'' бр. 16/2/2019) Локални акциони план за младе
представља стратешки документ који показује да град Крушевац води системску и дугорочну бригу о
младима као и да преузима неопходне мере које ће довести до унапређења живота младих. Циљна група
Локалног акционог плана су млади од 15 до 30 година, без обзира на верску, националну, полну,
политичку и било коју другу припадност и интересовања.
Град Крушевац ће кроз овај документ систематски и одговорно приступити унапређењу положаја
младих и створити услове за њихов бољи, здравији и срећнији живот преко Канцеларије за младе и свих
локалних институција које се баве младима кроз седам приоритетних области:
• Образовање младих
• Запошљавање младих
• Здравље младих
• Безбедност младих
• Култура, спорт, слободно време младих
• Информисање и мобилност младих
• Активизам и волонтеризам младих
• Очување и заштита животне средине
У оквиру приоритетних области анализирано је стање, утврђени су проблеми, потребе младих,
урађена анализа потреба и проблема младих на репрезентативном узорку младих дефинисани општи,
специфични циљеви као и активности за унапређење стања младих у свакој области. Активности
предвиђене Локалним акционим планом за младе и предвиђена финансијска средства за његову
имплементацију довешће до побољшања и унапређења положаја младих у локалној заједници. За
праћење реализације активности задужена је Комисија за имплементацију Локалног плана акције за
децу града Крушевца именована од стране Градског већа града Крушевца.
За праћење реализације активности задужен је Савет за праћење и спровођење Локалног акционог
плана за младе града Крушевца, именован од стране Градског већа града Крушевца.
VI ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈА ЗА ДЕЦУ (ЛПА)

Скупштина града усвајила је Локални плана акције за децу града Крушевца за период 2019.–2025.
године ( ''Сл.лист града Крушевца'' бр.16/18) у циљу континуираног обезбеђивања услова за квалитетнији
и садржајнији живот деце нашег Града.
Локални акциони план за децу заснован на кључним принципима и садржи основне компоненте
националног плана акције за децу:
•

Смањење сиромаштва код деце,

•

Квалитетно образовање за сву децу,

•

Боље здравље за сву децу,

•

Унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју,

•

Заштита права деце без родитељског старања,

•

Заштита деце од злостављања, занемаривања, искориштавања и насиља.
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У оквиру приоритетних области анализирано је стање, утврђени су проблеми, потребе деце,
урађена анализа потреба и проблема деце , специфични циљеви као и активности за унапређење стања
деце у свакој области. Активности предвиђене Локалним акционим планом за децу и предвиђена
финансијска средства за његову имплементацију спровешће се у граду Крушевцу , што ће довести до
побољшања и унапређења положаја деце у локалној заједници.
За праћење реализације активности задужена је Комисија за имплементацију Локалног плана
акције за децу града Крушевца именована од стране Градског већа града Крушевца.

VII СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца
Социјална политика је област јавне политике чији је основни циљ превладавање социјалних
ризика, помоћ сиромашним и искљученим појединцима и социјалним групама, уједначавање животних
шанси те, уопштено, унапређивање социјалне добробити грађана.
Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање
помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и
спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.
Област социјалне политике и социјалне заштите се сматра делатношћу са изразито комплексним
проблемима и изазовима за реформу и унапређење са којима су посебно суочене локалне самоуправе и
институције. Стални захтеви у овим областима се првенствено односе на унапређење услуга, проширење
обима и врсте, као и повећање доступности услуга, уз примену иновативних приступа, при чему се
социјална услуга третира као производ на отвореном тржишту.
Социјална заштита грађана града Крушевца се спроводи применом Закона о социјалној заштити,
Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца, као и других прописа, општих аката,
програма и мера за њену практичну примену.
Стратегија развоја социјалне политике представља значајан инструмент којим се на систематичан
и студиозан начин детектују проблеми, постављају приоритети и изналазе најоптималнија решења, а у
циљу постизања добробити за све грађане, са посебним освртом на најугроженије категорије становника.
Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца је превасходно усмерена на: материјално
угрожене породице, особе са инвалидитетом, старија лица, жртве партнерског, породичног или
вршњачког насиља, усвојитељске и хранитељске породице, дисфункционалне породице,
једнородитељске породице, делинквентно и асоцијално понашање младих, малолетничке трудноће, децу
без родитељског старања, бескућнике, просјачење, ромску популацију, трговину људима, болести
зависности и сл.
Стратешка сврха развоја социјалне заштите је повећана социјална сигурност свих грађана, као и
оснаживање институција, породица и појединаца, развијен систем подршке - како би се омогућио
достојанствен живот сваком грађанину.
У том контексту је развијање нових услуга и сервиса у области социјалне заштите неопходност.
Дакле, неопходно је створити функционалну мрежу институција у циљу подизања квалитета и обима
услуга, као и њихове доступности крајњим конзументима. Потребно је радити на оснаживању капацитета,
људских ресурса како би се тзв. маргинализоване групе имплементирале у изграђен друштвени систем са
високим степеном социјалне сигурности.
Неопходан услов током процеса имплементације стратешког документа је издвајање средстава из
буџета, као и прибављање екстерних средстава од домаћих и страних донатора.
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Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца
Руководећи се кључним принципима међународних и националних иницијатива везаних за
унапређење положаја ромске популације, а првенствено националном Стратегијом за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 – 2025. године, на локалном нивоу се
доноси Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период 2021
– 2023. године.
Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период 2021
– 2023. године садржи пет области, а то су: образовање, запошљавање, становање, здравствена и социјална
заштита. Стратешки документ је структуиран тако што је за сваку област израђена анализа стања, након
чега је израђена SWOT анализа која подразумева анализу интерних снага и слабости и екстерних шанси
и претњи, потом су дефинисани циљеви и мере (општи циљ и посебни циљеви за сваку област), акциони
план који садржи циљеве, мере, активности, индикаторе, носиоце активности и временско
димензионирање активности, као и оквир програмског буџета за спровођење акционог плана и оквир за
праћење, спровођење, вредновање учинка и извештавање.
Образовни процес ромске популације се може пратити са више образовних нивоа: предшколског,
припремно предшколског, основног и средњег образовања. Када је предшколско образовање у питању, у
наредном периоду треба радити на раном укључивању ромске деце у систем образовања, у циљу лакше
интеграције деце у друштво и припреми за даље фазе образовног процеса. Што се припремног
предшколског и основног образовања тиче, обухват ромске деце је коректан, при чему увек постоје
ромска деца која су ван образовног система. Када је средњошколско образовање у питању треба радити
на повећању обухвата ромске деце која завршавају средње школе, како би наставила образовни процес у
високо образовним институцијама. У наредном периоду посебну пажњу треба посветити и стварању
висококвалификованих кадрова у ромској популацији, у циљу стварања конкурентних кадрова на
тржишту рада.
У оквиру акционог плана за образовање планира са унапређење образовног статуса ромске
популације кроз имплементацију различитих видова мотивационих мера и пружања подршке
предшколској установи, основним и средњим школама у циљу обезбеђења интегрисаног образовања
ромске деце, односно спречавања сегрегације, дискриминације и осипања деце из образовног система,
обезбеђивање континуитета образовања и једнаког квалитета услуга у инклузивном окружењу, уз
обезбеђивање могућности за неговање културног идентитета и различитости.
У циљу унапређивања образовања ромске деце, из буџета града је за 2022. годину планирано
2.600.000 динара и то за:
1. Превоз ученика средњих школа ромске националности који су корисници новчане социјалне
помоћи, дечјег додатка или имају просек оцена 3,00-5,00 у износу од 900.000 динара
2. Ужине за ученике основних школа ромске националности који су корисници новчане социјалне
помоћи или дечијег додатка у износу од 1.200.000 динара (од чега су средства по основу јавне
набавке из 2020. године 700.000 динара)
3. Поклон пакете за ученике основних школа ромске националности који су корисници новчане
социјалне помоћи или дечијег додатка у износу од 300.000 динара.
4. Остале медицинске услуге – санитарно – хигијенски надзор – 200.000 динара.
Најчешће радно ангажовање Рома је у зони сиве економије, што додатно доприноси високом
степену сиромаштва и друштвене искључености ове популације. Роми се углавном баве сезонским и
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пољопривредним пословима, сакупљањем отпадног материјала и сл. Некадашњи занати по којима су били
познати изумиру. Чак се и простор за професионално бављење музиком, по коме су Роми чувени, сужава.
Акционим планом запошљавања планира се ангажовање Рома на јавним радовима, као и на
проналажењу могућности и механизама сталног запослења.
Акционим планом за здравство планира се унапређење здравственог статуса ромске популације.
У области становања, кључни проблем са којим се ромско становиштво суочава су веома лоши
стамбени услови и кључне одлике насеља су: нерегулисан правни статус, неадекватна инфраструктурна
опремљеност, пренасељеност, мали број стамбених јединица, сиромашно окружење и социјална
изолација. Највећи број Рома нема адекватну документацију о власништву над својим домовима или
земљиштем, док један већи део ромске популације живи у туђим објектима или земљишту, најчешће
градском. У наредном периоду ће се акценат ставити на решавање инфраструктурних проблема у ромским
насељима.
Стога ће стратешки документ бити усмерен ка следећим принципима:
- поштовање, заштиту и испуњавање законских права Рома;
- пуно и ефикасно укључивање Рома у све области друштвеног живота;
- поштовање, признавање и промоцију различитости;
- једнаке могућности засноване на једнаким правима;
- родну равноправност;
- спречавање и борбу против свих облика дискриминације и
- спровођење мера афирмативне акције.
План јавног здравља Града Крушевца
План јавног здравља Града Крушевца је стратешки документ који је усвојила Скупштина града на
седници оджаној 25.12.2018. године, а који се односи на период од седам година од 2018-2025. године.
Овим документом су предвиђени дугорочни циљеви који су усмерени на превенцију, развој скрининг
програма, креирање активности у области промоције здравља и здравих стилова живота, опремљеност
установа, као и улагање у људске ресурсе, а како би се оснажио и унапредио систем јавног здравља на
територији града Крушевца.
План јавног здравља за општи циљ има унапређење и очување здравља свих грађана Крушевца
кроз промотивне и превентивне активности уз мултисекторску и мултидисциплинарну сарадњу са свим
релевантним актерима.
У оквиру наведеног општег циља дефинисани су следећи посебни и специфични циљеви:
- унапређење физичког, менталног и социјалног здравља становништва,
- унапређење промотивних и превентивних активности у спречавању болести,
- унапређење стања животне средине и радне околине,
- унапређење организације и функционисања здравственог система и
- унапређење поступања у кризним и ванредним ситуацијама.
У циљу имплементације општих и посебних циљева предвиђених стратешким документом,
Градско веће града Крушевца донело је 04.07.2019. године Правилник о критеријумима и поступку доделе
средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног
интереса у области здравствене заштите. Овим Правилником је прописано да се финансирање програма
и пројеката врши на основу Јавног конкурса, који расписује Начелник Градске управе, најмање једном
годишње, на предлог Комисије коју је именовало Градско веће. Комисија спроводи поступак избора
програма и пројеката који ће се суфинансирати или финансирати из буџета града Крушевца доношењем
Одлуке о избору програма и пројеката, на коју сагласност даје Градско веће доношењем Решења о
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финансирању програма и пројеката, а такође прати и имплементацију програма и пројеката у области
здравствене заштите којим се заправо имплементира План јавног здравља.
У 2022. години је за расписивање конкурса за финансирање програма и пројеката од јавног
интереса у области здравствене заштите планирано 1.000.000 динара, док је за спровођење активности
Савета за јавно здравље планирано 500.000 динара и то:
250.000 динара – Анализа исправности воде на јавним чесмама
150.000 динара – Израда годишње публикације о здравственом стању становништва
100.000 динара за одржавање радионица (80.000 динара) и штампање промотивног материјала
(20.000 динара)
VIII СОЦИЈАЛНA И ЗДРАВСТВЕНA ЗАШТИТA
1. УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1.1. Центар за социјални рад Крушевац
Основа планирања и реализације програмских активности Центра за социјални рад (у даљем
тексту: Центар) у 2022. години је пре свега Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама у
социјалној заштити Града Крушевца, Извештај о раду и други закони и правилници на које се Центар
ослања у свом раду. Дефинисани приоритети из донетих локалних стратегија, а тичу се осетљивих група
корисника услуга Центра, као и група у ризику, такође су смернице у изради и реализацији програмских
активности.
У складу са Законом о социјалној заштити Центар обавља:
• послове јавних овлашћења о чијем се обезбеђењу стара Република Србија
• друге послове о чијем се обезбеђењу стара Град Крушевац.
У вршењу јавних овлашћења Центар поступа у складу са нормативима и стандардима утврђеним
Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада у центрима и одлучује о:
- остваривању права на материјално обезбеђење;
- остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;
- остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;
- остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;
- остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;
- хранитељству;
- усвојењу;
- старатељству;
- одређивању и промени личног имена детета;
- мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права.
У вршењу других послова утврђених законским оквирима, Центар ће у 2022. години поступати у
складу са Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити Града Крушевца.
Права утврђена овом Одлуком су:
- право на једнократну помоћ,
- набавка школског прибора, опреме и уџбеника за децу предшколског и школског узраста која су
под старатељством и из материјално угрожених породица, партиципација у трошковима летовања,
зимовања, екскурзија и организовања школе у природи за ученике под старатељством и децу из
материјално угрожених породица,
- право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу,
- право на бесплатан оброк,
- право на бесплатан превоз особа са инвалидитетом и пензионера,
- право на путне трошкове и исхрану пролазника,
79

-

-

право на трошкове сахране,
право на партиципацију у трошковима превоза студената и
право на накнаду за личног пратиоца детету које похађа школу по инклузивном програму ван
територије града Крушевца.
Услуге које се утврђују овом Одлуком су:
Породични едукативни центар,
Помоћ у кући,
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју,
Дневни боравак за одрасла лица са инвалидитетом,
Услуге неодложних интервенција и интервентног смештаја,
Прихватилиште за децу и младе,
Прихватилиште за одрасла и старија лица,
Прихватилиште за жртве насиља у породици,
Социјално становање у заштићеним условима,
Становање уз подршку за младе који излазе из система социјалне заштите и
Давање у закуп станова социјално угроженим лицима
Лични пратилац детета.

Рад Центра ће се одвијати у оквиру Служби - организационих јединица, и то:
Служба за заштиту деце и младих
Служба за заштиту одраслих и старијих
Служба за правне послове. У оквиру ове Службе су: пријемна канцеларија и канцеларија за
материјална давања.
- Служба за локална права и услуге
- Служба за финансијско - административне и техничке послове.
У току рада обезбеђиваће се остваривање најбољег интереса корисника, поштујући приватност и
поверљивост информација о кориснику.
У службама раде стручни радници и стручни сарадници. Службе ће у 2022. години наставити са
радом на начин дефинисан важећим Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада
Центра за социјални рад.
Истовремено ће се радити на стварању претпоставки за бољу координацију рада унутар служби
Центра и координацију међу актерима ангажованим на развоју система социјалне заштите на локалном
нивоу.
Сталне и континуиране едукације и обуке запослених наставиће се и у наредној години кроз
акредитоване и друге програме обуке, а уз подршку Коморе социјалне заштите, Завода за социјалну
заштиту и надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Пандемија Ковида
19 утицала је на промену модела обуке, али не и на квалитет дпбијеног знања и степен стручног
усавршавања.
С обзиром да је од стране Министарства, у најави примена новог програма у коме ће Центри
радити, за врло захтевном опремом за рад (рачунари новије производње и скенери), биће потребна обнова
рачунарске опреме. За ту намену очекује се финансијска подршка Министарства и оснивача.
Адекватни услови за рад су један од значајних фактора за побољшање квалитета пружених услуга
и подизање задовољства корисника. У наредној години радиће се на унутрашњем опремању радног
простора.
Центар ће и даље имати значајну улогу у координацији и сарадњи са телима локалне самоуправе
у утврђивању потреба корисника социјалне заштите и креирању социјалне политике Града. Активно
учешће и допринос изради локалних стратешких докумената је један од задатака и обавеза запослених.
Информисање као важан фактор у комуникацији Центра и корисника са једне и локалне
самоуправе са друге стране, јесте област од приоритета у 2022. години. Наставиће се са континуираним
-
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информисањем грађана о правима, услугама, начинима остваривања истих, као и других значајних тема
и догађаја. У ту сврху интезивираће се сарадња се медијима и Службом месних заједница. Израдом
информативних листића и лифлета намењених корисницима и грађанима, додатно ћемо појачати
информисаност.
Важан задатак у 2022. години је наставак и развијање сарадње са организацијама и удружењима
грађана и проналажење могућности за пружање додатне подршке угроженим групама грађана.
У 2022. години планира се наставак реализације услуге Клуб за младе при Породично едукативном центру. С обзиром на значај услуге потребно је обезбедити средства за њено трајно
финансирање из буџета Града. У плану Центра је лиценцирање ове услуге.
Центар у 2022. години планира набавку рачунарске опреме и са тим трендом се наставља и у 2023.
и 2024. години. Замена канцеларијског намештаја и обезбеђивање средстава за ту намену је такође један
од задатака у наредној години. Дугорочно је планирана набавка једног теретског возила, што је задатак у
2023. години.
Преглед инвестиционих активности за период 2022 – 2024. године је дат у табели:
Редни
Центар за социјални рад
број
1. Набавка рачунарске опреме
2. Замена канцеларијског
намештаја
3. Службено возило - теренско
4. УКУПНО из буџета Града

2022.
година
500.000,00
3.000.000,00

3.500.000,00

2023.
година
150.000,00

2024.
година
150.000,00

1.900.000,00
2.050.000,00

150.000,00

1.2. Установа "Центар за особе са инвалидитетом" Крушевац
Установа "Центар за особе са инвалидитетом" Крушевац, основана је Одлуком Скупштине
града Крушевца у 2010. години. Делатност Установе је социјална заштита без смештаја за лица са
инвалидитетом и дневна брига о деци. Установа пружа услугу социјалне заштите Дневни боравак за децу,
младе, одрасле и старије са интелектуалним тешкоћама.
Услуга ДНЕВНИ БОРАВАК је социјални сервис за децу, младе, одрасле и старије са
интелектуалним тешкоћама у коме се пружа широка лепеза услуга и једна је од најзначајнијих услуга у
систему социјалне заштите.
Дневни боравак доприноси битно бољем квалитету живота деце, младих, одраслих и старијих са
интелектуалним тешкоћама, подржава њихов останак у породици, подстичући развој и коришћење
очуваних потенцијала, развијајући и унапређујући вештине важне за свакодневни живот и припреме за
образовање и васпитање, у складу са потребама детета, а у безбедном и подстицајном окружењу, а
њиховим породицама обезбеђује могућности за редовне активности и бригу о члану породице без
социјалне изолације. Да би услуге које Дневни боравак пружа могле да одговоре на вишеструке потребе
и очекивања корисника и њихових породица, оне се пружају тако да буду:
- Доступне - услуге се пружају тамо где корисници могу до њих да дођу;
- Приступачне - услуге су такве да сви корисници могу да учествују у свим њиховим аспектима;
- Центриране/усмерене на особу- услуге усмерене на кориснике, али и усмерене корисницима тј.
флексибилне и респонзивне на променљиве потребе корисника;
- Пружане у континуитету - услуге се пружају у континуираном временском периоду, обезбеђена
је њихова одрживост, као и повезаност са другим услугама у заједници;
- Оријентисане на резултате - услуге су засноване на мерљивим резултатима који омогућавају
праћење и процену квалитета.
81

Процес пружања услуге је и транспарентан, што потврђује да је услуга заснована на одговорности
пружаоца услуге према корисницима и према локалној заједници.
Општи циљ дневног боравка је унапређивање квалитета живота деце, младих, одраслих и
старијих са интелектуалним тешкоћама, њихових породица као и сензибилисање заједнице за разумевање,
прихватање, вредновање и стварање једнаких шанси за све грађане у граду Крушевцу.
Услуга Дневни боравак има за циљ да:
➢ Доприноси развоју очуваних потенцијала деце, младих, одраслих и старијих са
интелектуалним тешкоћама,
➢ Доприноси њиховој већој самосталности,
➢ Омогућава укључивање у свакодневни живот заједнице.
➢ Пружа психо - социјалну подршку породицама у циљу очувања функционалности
породице, одржавања породичног јединства и поправљања квалитета породичног
окружења;
➢ Омогућава развој капацитета пружаоца услуге као и свих укључених социјалних актера
кроз континуирано унапређење и развој одрживе услуге;
➢ Омогућава промоцију концепта социјалне инклузије кроз планирање и осмишљене акције
усмерене ка локалној заједници;
➢ Пружа подршку запосленима у институцијама и јавним службама који се у свом раду
сусрећу са корисницима услуге.
Установа континуирано прати и аплицира на отворене конкурсе страних и домаћих донатора, али
се и самоиницијативно ангажује у тражењу истих у циљу унапређивања квалитета услуга и опремљености
Дневног боравка Установе "Центар за особе са инвалидитетом".
Лиценца за услугу социјалне заштите Дневни боравак истиче у 2022. години, тако да су планирана
средства за таксе у износу од 242.000 динара потребна због обнављања лиценце.
КОРИСНИК

Центар за особе
са
инвалидитетом

ОПИС
❖ Таксе за обнављање
лиценце Дневног
боравка
❖ психосоцијална
подршка и
саветодавни рад
психијатра,
психотерапеута,
неуролога
❖ Такса за контролу
електричних и
громобранских
инсталација
❖ енергетски пасош
УКУПНО:

2022
. година

170.000
200.000
32.000
40.000

442.000

Установа такође ради на развијању нове услуге социјалне заштите – "Предах смештај". Услуга
социјалне заштите "ПРЕДАХ СМЕШТАЈ" има за сврху краткорочни и повремени смештај деце са
сметњама у развоју којом се обезбеђује дневни, викенд или вишедневни смештај и пружа подршка како
детету тако и породици детета у одржавању и побољшању квалитета њиховог живота са циљем останка
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детета у биолошкој породици. Тиме се обезбеђују и унапређују вештине самосталног живота, стварају
веће могућности за укључивање у заједницу, очување и унапређење снага породице.
Услуга се остварује кроз програмске активности којима се обезбеђује:
➢ развој и очување потенцијала корисника кроз организовање радно окупационих и едукативних
активности
➢ подршка у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу кроз
социјалну социјалну интеграцију и реинтеграцију
➢ задовољавање основних животних потреба и осигурање пријатног и безбедног окружења за
кориснике
➢ обезбеђивање неопходног слободног времена за родитеље
➢ структурирано и конструктивно коришћење слободног времена у циљу јачања сопствених
снага
➢
јачању капацитета породице која води бољем функционисању исте.
Реализација услуге "ПРЕДАХ СМЕШТАЈ" се очекује 2022. године тј. када се одобри
упошљавање потребног броја радника и средстава за личне дохотке лица ангажованих на пружању услуге.
Такође је значајно истаћи да је платформа за особе са колицима постављена на спољној јединици
објекта. Да би се омогућио улазак у објекат и заштитили безбедност корисника у колицима потребно је,
застаклити 30 метара терасе. Износ који је потребан за делимично застакљивање је 120.000 динара што је
предвиђено финансијским планом. Завршетак ове активности је планиран до 2023. године планираним
средствима из буџета града.
КОРИСНИК
Центар за особе
са
инвалидитетом

ОПИС
❖ застакљивање терасе
УКУПНО:

2022. година

120.000

120.000

Адаптација простора у оквиру Установе "Центар за особе са инвалидитетом" Крушевац, који је
користило Удружење Дистрофичара планира се за 2022 годину. Наиме, Установа континуирано ради на
проширењу и увођењу нових услуга социјалне заштите. С обзиром да је Удружење Дистрофичара добило,
на коришћење, нови адаптирани простор за извођење својих активности, стари простор у оквиру Установе
"Центар за особе са инвалидитетом" од 120 квадрата ставља се на располагање Установи за увођење нове
услуге која ће бити реализована у договору са Локалном самоуправом, а пратећи трендове у социјалној
заштити. Установа ће буџетским средствима које је планирала Финансијским планом за 2022. годину у
износу од 350.000 динара половично адаптирати простор. У овај износ спада само основно сређивање
простора (плочице, кречење) и (кречење) целокупног Дневног боравка. Остало сређивање простора ће се
финансирати од донацијских средстава као и планирањем средстава у Финансијском плану за 2023.
годину.
КОРИСНИК

ОПИС

2022. година
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Центар за особе
са
инвалидитетом

❖ кречење и
постављање плочица
у враћеном простору
❖ кречење комплетног
простора Дневног
боравка
УКУПНО:

350.000

350.000

С обзиром да је Установа, до 2021. године, била ослобођена плаћања трошкова грејања, у наредној
2022. години, трошкови грејања износиће 840.000 динара, а што је предвиђено Финансијским планом.
КОРИСНИК
Центар за особе
са
инвалидитетом

ОПИС
❖ трошкови грејања
УКУПНО:

2022. година

840.000

840.000

Укупна тражена средства за реализацију инвестиционих активности у 2022. години. износе
1.752.000 дин.
1.3. Геронтолошки центар Крушевац
Геронтолошки центар Крушевац је установа социјалне заштите у надлежности Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, чија је основна делатност пружање услуге домског
смештаја за одрасла и старија лица. Своју основну делатност Установа непосредно заснива и обавља на
основу: Закона о социјалној заштити Републике Србије; Уредбе о мрежи установа социјалне заштите;
Статута Установе и других прописа и нормативних аката из области социјалне заштите (одлуке,
правилници, уговори и слично). Геронтолошки центар Крушевац своју делатност остварује кроз два
облика заштите и то:
➢ институционалну заштиту, обезбеђивањем и пружањем корисницима:
- услуге становања, исхране, неге, здравствене заштите;
- разноврсних рекреативних, културно - забавних, радно - окупационих и рехабилитационих
садржаји и активности;
- услуге стручног социјалног рада и друге услуге у зависности од потреба, способности и
интересовања корисника, као и од степена очуваности њиховог менталног и физичког здравља;
➢ ванинституционалну заштиту кроз пружање услуге помоћи и неге:
- изнемоглим, оболелим, инвалидним и другим старијим лицима чија је способност умањена, као
и остарелим лицима која су без породичног старања и другим лицима која нису у стању да се
старају о себи и брину о својим потребама у становима или кућама.
Расподелом средстава од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
установи Геронтолошки центар Крушевац је опредељен износ од 14.000.000 динара за услугу израде
пројектне документације за извођење радова на реконструкцији објеката А, Б и Ц. Након спроведеног
отвореног поступка јавне набавке, је 26.08.2019. године закључен Уговор са изабраним понуђачем.
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Уговорена вредност за услугу израде пројектне документације је 13.440.000 динара са ПДВ-ом. Урађен је
комплетан Идејни пројекат реконструкције објеката Геронтолошког центра Крушевац, са свим
припадајућим пројектима – архитектура, конструкција, електроенергетске инсталације, хидротехничке
инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, машинске инсталације, лифт, технологија,
спољно уређење, елаборат енергетске ефикасности, елаборат заштите од пожара.
Канцеларија за управљање јавним улагањима, која је задужена за прегледање пројектне
документације за извођење радова на реконструкцији објеката А, Б и Ц Геронтолошког центра Крушевац,
је током 2020. године, достављала пројектантима сугестије и примедбе за неке измене и исправке
пројеката, након чега је дошло до коначног усвајања пројектне документације.
Укупна инвестиоциона вредност радова је 604.327.135,78 динара. Крајем 2021. године, односно
почетком 2022. године се очекује одобрење средстава од стране Светске банке. Померање рокова је
извршено због епидемиолошке ситуације.
Градска управа града Крушевца је издала Решење о одобрењу избођења радова на реконструкцији
објеката (грађевинска дозвола) и прибављени су Локацијски услови бр. ROP-KRU-4315-LOC-1/2020 од
12. марта 2020. године.
1.4. Дом за децу и омладину "Јефимија"
Дом за децу и омладину "Јефимија" у Крушевцу је установа у области социјалне заштите чија
је основна делатност дефинисана Уредбом о мрежи установа социјалне заштите из 2012. године –
услуге домског смештаја за децу и младе без родитељског старања и децу и младе са сметњама у
развоју. Установа пружа услугу домског смештаја и збрињавања деце и младих до навршених 26 година
живота којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој
и који, без подршке система социјалне заштите не би могли да достигну оптимални ниво развоја.
Корисницима се првенствено обезбеђује адекватна заштита, нега, васпитање и добри услови за
образовање и оспособљавање за самосталан живот и рад по изласку из установе.
Корисници Установе су:
- Деца и млади без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања;
- Деца и млади чији родитељ, старатељ или друго лице које се о њему непосредно стара није у стању
да се о њему стара без подршке система социјалне заштите, услед здравствених разлога, менталног
обољења, интелектуалних тешкоћа или неповољних социо - економских околности;
- Деца и млади са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно језичке, социо - емоционалне, вишеструке), а њихове потребе за негом превазилазе могућност
породице.
У установи се сваком кориснику обезбеђује становање, задовољење основних животних потреба,
здравствена заштита и приступ образовању. Рад са децом и младима усмерен је ка задовољавању њихових
краткорочних, средњорочних и дугорочних потреба, развијању способности, знања и практичних вештина
неопходних у свакодневном животу, успостављању самопоштовања и поверења у односима са другима.
Услуге домског смештаја пружају се кориснику тако да обезбеђују припрему за његов повратак у
биолошку породицу, одлазак у другу породицу, односно његову припрему за самосталан живот, зависно
од породичних ресурса, а и складу са његовим најбољим интересом и потребама.
Корисничка група којој је услуга намењена су деца и млади без родитељског старања и деца и
млади са сметњама у развоју са трећим и четвртим степеном подршке тако да је и могућност реализације
домског смештаја предвиђена у односу на актуелни степен подршке.
Дом за децу и омладину "Jефимија" Крушевац је основан 19. августа 1955. године Решењем
Народног одбора градске општине Крушевац бр. 15166/55 и формиран је у то време као Дом деце палих
бораца и жртава фашистичког терора, а 1957. године изграђен и стављен у функцију. Дом је 1980. године
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добио назив Дом за децу и омладину "25. мај". Зграда Дома реконструиана је и дограђена 1987. године.
Од 27.12.1994. године Дом добија назив "Јефимија". У протеклих 60 година рада у овом Дому је одрастало,
живело и учило око 3000 деце о којима су посвећено бринули сви запослени.
Тренутно установа Дом за децу и омладину "Jефимија" Крушевац има 26 корисника на смештају и
26 запослених.
ПОТРЕБЕ УСТАНОВЕ ЗА ТЕКУЋИМ И ИНВЕСТИЦИОНИМ ОДРЖАВАЊЕМ (АДАПТАЦИЈА,
САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА)
Редни
НАМЕНА УЛАГАЊА
ИЗНОС У
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
број
ДИНАРИМА
1.

Санација капиларне влаге на објекту Дома

4.000.000,00

Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

2.

Замена водоводне и канализационе мреже

6.000.000,00

Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

3.

Реконструкција соларног грејања

900.000,00

Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

4.

Подополагачки радови (замена подова на 1.
и 2. спрату)

2.400.000,00

Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

13.300.000,00

Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

2. УСТАНОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
На основу Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 25/19)
Влада Републике Србије је 05.03.2020. године донела Одлуку о преузимању оснивачких права над
домовима здравља ("Службени гласник Републике Србије", број 21/20). Овом Одлуком се утврђује да
Република Србија преузима оснивачка права над домовима здравља које у складу са Законом о
здравственој заштити, оснива Република Србија, а над којима је оснивачка права вршила јединица
локалне самоуправе на основу одлуке надлежног органа јединице локалне самоуправе. Одлука садржи
списак домова здравља у оквиру кога се наводи да Република Србија преузима оснивачка права Дома
здравља Крушевац.
2.1. Дом здравља Крушевац
Дом здравља Крушевац, као здравствена установа, обавља здравствену делатност на примарном
нивоу, пружајући здравствену заштиту свим становницима града Крушевца.
У оквиру своје делатности, Дом здравља Крушевац ради на промоцији здравља и пружа
превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге из области опште медицине,
педијатрије, гинекологије, хитне медицинске помоћи, стоматологије, поливалентне патронаже, кућног
лечења, здравствене неге, медицине рада, лабораторијске и радиолошке дијагностике.
Делатност Дома здравља Крушевац обавља се у следећим Службама:
1. Служба опште медицине
2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце
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3. Служба за здравствену заштиту жена
4. Служба медицине рада
5. Служба хитне медицинске помоћи и санитетског превоза
6. Служба кућног лечења и неге
7. Служба поливалентне патронаже
8. Служба стоматолошке здравствене заштите
9. Служба лабораторијске и радиолошке дијагностике
10. Јединица за снабдевање лековима и санитетског потрошног материјала
11. Служба за правне и економско - финансијске послове
12. Служба за техничке и друге сличне послове.
Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19) у члану 13. прописује да
друштвена брига на нивоу града обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите за
грађане, које се спроводе на територији јединице локалне самоуправе и то:
1. праћење здравственог стања становништва и рада система здравствене заштите као и старање о
спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити
2. стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите
3. координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите
4. планирање и остваривање сопственог програма за очување и заштиту здравља од загађења
животне средине
5. сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима на пословима
развоја здравствене заштите
6. обезбеђивање средстава за пружање хитне медицинске помоћи у складу са законом.
У складу са чланом 13. Закона о здравственој заштити, јединица локалне самоуправе обезбеђује
средства за:
1. Закуп пословног простора и опреме
2. Изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање,
инвестиционо одржавање просторија, медицинске, немедицинске опреме, превозних средстава
и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система и
3. друге обавезе одређене законом.
Преглед плана инвестиционих активности Дома здравља Крушевац које би се финансирале из
буџета града Крушевца у периоду од 2022-2024. године дат је у наредним табелама:
Редни
број
1
1

Редни
број
1

Пројекција за 2022. годину.
Назив
Конто
инвестиције
2
3
Санитетско возило
за Службу хитне медицинске помоћи
512111
Укупно
Пројекција за 2023. годину
Назив
Конто
инвестиције
2
3

Вредност
инвестиције
4
5.000.000
5.000.000
Вредност
инвестиције
4
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1

Редни
број
1
1

Санитетско возило
за Службу хитне медицинске помоћи
Укупно

512111

Пројекција за 2024. годину
Назив
Конто
инвестиције
2
3
Санитетско возило
за Службу хитне медицинске помоћи
512111
Укупно

5.000.000
5.000.000
Вредност
инвестиције
4
5.000.000
5.000.000

Планом инвестиција које би се финансирале из буџета града Крушевца у 2022. години, планирана
је набавка једног санитетског возила за Службу Хитне медицинске помоћи.
Служба Хитне медицинске помоћи Дома здравља Крушевац располаже са десет санитетских
возила која су у возном стању и једним возилом које је ван употребе и биће расходовано крајем 2021.
године. Ради се о возилу које је старо 25 година (1996. годиште) и које је било намењено за превоз
пацијената оболелих од заразне болести SARS CoV-2, од Ковид амбуланте до Опште болнице Крушевац.
С обзиром да су санитетска возила Дома здравља Крушевац била старости од 15 до 23 године, у
периоду од 2019 до 2021. године, расходовано је пет санитетских возила. У току 2020. године, једно
санитетско возило прешло је у просеку 43.000 километара. За првих шест месеци 2021. године, санитетска
возила прешла су укупно 215.000 километара.
Служба Хитне медицинске помоћи Дома здравља Крушевац је у токи 2021. године радила у
ванредним условима услед проглашене пандемије заразне болести Covid 19. И поред тешкоћа са којима
се суочила у свом раду, Служба је обавила 7.177 лекарских прегледа на терену (извршења плана рада
100,70%) и 335.177 хитних и медицински оправданих санитетских превоза без медицинске пратње.
Из ивештаја о извршењу плана рада Дома здравља Крушевац за 2020. годину, уочава се велики
пораст броја санитетских превоза са медицинском пратњом од 6.790 (проценат извршења плана рада
167,70%), што указује на пораст броја пацијената са тежом клиничком сликом који су транспортовани на
више нивое здравствене заштите.
Треба истаћи да Служба Хитне медицинске помоћи Дома здравља Крушевац није ангажована само
на збрињавању пацијената који су животно угрожени, већ је у њеној надлежности превоз пацијената из
Опште болнице Крушевац до места становања и преузимање пацијената из болница секундарног нивоа
здравствене заштите, након завршеног хоспиталног лечења. Такође Служба врши превоз пацијената од
Ковид амбуланте до Опште болнице Крушевац и Ковид болнице у Паруновцу. Служба Хитне медицинске
помоћи је ангажована и приликом организовања масовне вакцинације становништва и у случају
одржавања јавних манифестација и скупова.
Пројекција инвестиоционих активности за 2023. и 2024. годину, сачињена је на основу сагледавања
стања постојећих санитетских возила, од којих су два возила из 2009. године. Имајући у виду да су ова
два санитетска возила старости 12 година, да имају велику пређену километражу и да се не користе за
превоз пацијената на више нивое здравствене заштите (Београд, Ниш, Крагујевац), планирано је да се у
току 2023. и 2024. године, набаве два нова санитетска возила.
Основни циљеви набавке нових санитетских возила су :
- Већи проценат преживљавања акутно оболелих и трауматизованих пацијената
- Бржи транспорт пацијената у регионалне здравствене установе и њихово брже преузимање
- Превенција компликација акутно оболелих и трауматизованих пацијената
- Свеобухватно збрињавање пацијената у случају ванредних ситуација и јавних манифестација.
Све ово указује на потребу да Служба хитне медицинске помоћи мора имати санитетска возила
опремљена савременом медицинском опремом.
88

Набавка санитетских возила омогућила би већу доступност пружања услуга хитне медицинске
помоћи на простору Расинског округа, побољшање рада и постизање бољег квалитета рада Службе хитне
медицинске помоћи.
2.2. Апотекарска установа Крушевац
На основу члана 46. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 25/2019) и члана
15. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр.
99/2011, 83/2014, 31/209), Апотекарска установа Крушевац је уписана 08.07.2021. године у Регистар
здравствених установа, по регистрационој пријави број БЗУ 1596/2021.
Делатност Апотекарске установе Крушевац јесте обављање делатности континуираног снабдевања
становништва лековима, помоћним лековитим средствима и медицинским средствима. Апотекарска
установа је основана од стране Града Крушевца за територију Расинског округа и део је Плана мреже
здравствених установа у државној својини.
Због измењених тржишних услова пословања приватних и државних апотека, Апотекарска
установа Крушевац није имала начина да позитивно послује те је покренут пројекат јавно - приватног
партнерства са елементима концесије.
Након што је Градско веће града Крушевца донело Одлуку о најповољнијој понуди, Скупштина
града Крушевца је донела Одлуку о давању сагласности на нацрт коначног Јавног уговора о концесији за
обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Расинског управног
округа понуђачу "Dr. Max" Београд.
Концесионару је дато обављање концесионе делатности на период од 15 година од дана закључења
уговора. Град Крушевац је дао концесионару на коришћење 27 непокретности у јавној својини и
обезбедио да концесионар настави да користи три непокретности које нису у јавној својини Града, под
истим или сличним условима под којима је те непокретности користила Апотекарскa установa Крушевац.
Концесионар је понудио заснивање радног односа на неодређено време за најмање 75 радника запослених
у Апотеци Крушевац.
Концесиона делатност ће се обављати на територији града Крушевца и у општинама Трстеник,
Брус, Ћићевац, Варварин и Александровац.
Концесијом су обухваћене следеће организационе јединице Апотекарске установе Крушевац:
"Кедровић", "Маја", "Биљана", "Расадник", "Атанацковић", "Здравље", "Трајал", "Каоник", "Јасика",
"Трстеник", "Стопања", "Медвеђа", "Варварин", "Бошњане", "Брус", "Александровац", "Рибарска бања",
"Велики Шиљеговац", "Ћићевац", "Сталаћ", "Дворане", "Здравиње", "Крчин", "Бачина", "Лазарица",
"Дренова" и Галенска лабораторија.
Апотеке које нису биле предмет концесије и које су остале у саставу Апотекарске установе
Крушевац су: "Бивоље", "Глободер", "Мудраковац", "14.октобар", "Жабаре", "Јабланица", "Степош",
"Велики Купци", "Обреж", "Залоговац", "Милутовац", "Коњух" и "Бела Вода". Од ових организационих
јединица активна је апотека “Бивоље”, ул. Мићуна Павловића бб, у Крушевцу и она у свом саставу има,
као организационе огранке, апотеке "Глободер" и "Мудраковац".

2.3. Општа болница Крушевац
Општа болница Крушевац обавља здравствену делатност и пружа здравствену заштиту лицима
свих узраста од разних врста болести. Здравствену делатност обављају организоване службе, као
стационарну и специјалистичко - консултативну делатност, све у складу са законом и Уредбом о Плану
мреже здравствених установа.
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У складу са одредбама Закона о здравственој заштити и Уредбе о Плану мреже здравствених
установа за 2020 - 2021. годину је планирано спајање Опште болнице Крушевац и Дома здравља Крушевац
и оснивање нове установе – Здравственог центра Крушевац.
Општа болница Крушевац планира за 2022. годину
Редни
Назив инвестиције
Количина
Јединична
Укупно
Извор
број
вредност
планирано финансирања
1
Возило за превоз дијализних
1
4.500.000
4.500.000
Буџет града
пацијената
Крушевца
2
Службено возило
1
1.300.000
1.300.000
Буџет града
Крушевца
3
Централни стерилизатор
1
12.000.000
12.000.000
Буџет града
Крушевца
4
Реконструкција болничког
1
20.000.000
20.000.000
Буџет града
паркинга са новим прилазом
Крушевца
(ископ земљишта, тампонирање,
израда потпорних зидова,
асфалтирање)
УКУПНО

37.800.000 динара

Општа болница Крушевац планира за 2023. годину
Редни
Назив инвестиције
Количина
Јединична
број
вредност
1
7.800.000
1.
Орл
радна
станица
(ОРЛ
микроскоп, чеоно светло са
оптичким каблом и извором
хладног светла, флексибилни
ендоскоп
са
фибероптичким
каблом,
полице
за
ОРЛ
инструменте, ендоскопска камера,
столица
за
пацијенте
–
вишефункционална столица за
лекаре)
1
1.180.000
2.
Операциони микроскоп
3.

Санитетско возило

1

УКУПНО

7.000.000

Укупно
планирано
7.800.000

1.180.000
7.000.000

Извор
финансирања
Буџет града
Крушевца

Буџет града
Крушевца
Буџет града
Крушевца

15.980.000 динара

Општа болница Крушевац планира за 2024. годину
Редни
Назив инвестиције
Количина
Јединична
број
вредност
1.
Скенер
1
50.000.000

Укупно
планирано
50.000.000

2.

Административна опрема

1

1.400.000

1.400.000

3.

ЕКГ апарат

5

300.000

1.500.000

Извор
финансирања
Буџет града
Крушевца
Буџет града
Крушевца
Буџет града
Крушевца
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УКУПНО

51.700.000 динара

2. 4. Завод за јавно здравље Крушевац
Завод за јавно здравље Крушевац је здравствена установа која обавља послове од општег интереса
у области здравствене заштите чији је основни задатак унапређење и чување здравља. Остварење такве
мисије је изазов којем Завод прилази одговарајући адекватно на високо постављене стандарде који
подразумевају континуирану контролу квалитета рада.
Специфичне области здравствене делатности којима се Завод бави су:
-хигијена и хумана екологија
-контрола и превенција болести
-хумана микробиологија
-здравствена статистика и информатика
-промоција здравља.
Завод континуирано ради на спречавању, сузбијању и раној дијагностици обољевања
становништва, детекцији фактора ризика животне средине, као и промоцији здравља и здравих стилова
живота. У Заводу се спроводе и послови планирања здравствене заштите, послови у области здравствене
статистике и информатике, као и други слични послови из области јавног здравља. У оквиру теренског
рада, ангажовањем мобилних екипа, Завод непосредно решава актуелне хигијенско – епидемиолошке и
еколошке проблеме.
Редни
бр.
1.

Инвестиционе
активности/период

2022.

2023.

2024.

Радови на
реконструкцији
улазног платоа,
пешачких стаза и
паркинг простора

2.500.000

-

-

2.

Завршни
грађевински радови
у поткровљу објекта
клиничке
микробиологије
Набавка разне
лабораторијске и
друге опреме
Укупно:

-

2.500.000

-

Сопствена
средства Завода
за јавно здравље

500.000

500.000

2.000.000

Сопствена
средства Завода
за јавно здравље

3.000.000

3.000.000

2.000.000

3.

Извор
финансирања
Сопствена
средства Завода
за јавно здравље

2. 5. Специјална болница за рехабилитацију Рибарска бања
Специјална болница за рехабилитацију Рибарска бања је здравствена установа за лечење
ортопедских, коштано - зглобних и дегенеративних обољења, али и за побољшање општег стања
организма кроз спа - програм ради постизања оптималног начина живљења и очувања здравља. Одликује
се високом стручношћу медицинског кадра и професионалношћу менаџмента. Током 2009. године
потписан је Уговор о наставно -научној сарадњи између Медицинског факултета Универзитета у Београду
и Специјалне болнице Рибарска бања. Рехабилитациони центар Рибарска бања постао је наставно - научна
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база Медицинског факултета. Рибарска бања има 510 постеља од којих 230 у систему здравствених
установа Србије, односно у уговорном односу са Републичким заводом за здравствено осигурање.
Специјална болница Рибарска бања континуирано постиже изузетне резултате у свом раду и
постала је једна врхунска и репрезентативна установа.
План инвестиционих активности Специјалне болнице за рехабилитацију Рибарска Бања за период
од 2022 - 2024. године је дат у табели:
Табела за планиране инвестиције у 2022. години
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.

ИНВЕСТИЦИОНЕ
АКТИВНОСТИ

УКУПНО

Набавка савремене медицинске и
10.000.000
остале опреме
Реконструкција и енергетска
30.000.000
санација стационара Поглед
Изградња стационара са 70
180.000.000
постеља
Набавка два аутомобила
5.000.000
Санитетско возило
3.000.000
УКУПНО 228.000.000

СОПСТВЕНА
СРЕДСТВА

СРЕДСТВА
БУЏЕТА

10.000.000
30.000.000
160.000.000

20.000.000

5.000.000
3.000.000
208.000.000

20.000.000

Табела за планиране инвестиције у 2023. години
Редни
број

1.
2.

3.
4.
5.
6.

НАЗИВ КАПИТАЛНОГ
ПРОЈЕКТА

Година
Година
почетка
завршетка
финансирања финансирања
пројекта
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

Извори
финансирања

30.000.000

Набавка опреме
Изградња колектора
отпадних вода

2023.
2023.

Изградња етно-ресторана на
бањском потоку
Реконструкција и
модернизација вешераја
Енергетска санација виле
„Србија“
Инвестиционо и текуће
одржавање кровова и фасада
УКУПНО

2023.

2023.

20.000.000

Сопствени
50%
сопствени
50% из
буџета
Сопствени

2023.

2023.

15.000.000

Сопствени

2023.

2023.

20.000.000

Сопствени

2023.

2023.

15.000.000

Сопствени

2023.
2023.

60.000.000

160.000.000

Табела за планиране инвестиције у 2024. години
Редни
број

1.
2.

НАЗИВ КАПИТАЛНОГ
ПРОЈЕКТА

Набавка опреме
Реконструкција и доградња
објекта за дечије одељење

Година
Година
почетка
завршетка
финансирања финансирања
пројекта
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

Извори
финансирања

2024.

2024.

20.000.000

Сопствени

2024.

2024.

30.000.000

Сопствени
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Енергетска санација виле
"Далмација"
УКУПНО

3.

2024.

2024.

20.000.000

Сопствени

70.000.000

IX ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА
Комисија за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца ће и у 2022.
години наставити да на организован и друштвено одговоран начин предузима скуп мера и активности на
унапређењу популационе политике града Крушевца, које су прописане Правилником за спровођење мера
и активности популационе политике града Крушевца. У том циљу ангажоваће се сви расположиви
материјални и стручни ресурси.
У 2022. години ће се спроводити следеће мере популационе политике:
-

-

-

-

-

материјална подршка брачним паровима за покушај вантелесне оплодње - Јавни позив се
расписује почетком године и објављује у средствима јавног информисања и на сајту града
Крушевца.
поклон честитка за новорођенчад рођену 1. јануара текуће године - за новорођенчад рођену
1. јануара обезбеђује се новчана поклон честитка.
поклон честитка за новорођенчад рођену на територији града Крушевца - за свако
новорођено дете на територији града Крушевца обезбеђује се новчана поклон честитка.
новчана помоћ породици за треће, четврто и пето дете по рођењу - спровођење акције
"Треће дете" која се организује два пута годишње крајем месеца јуна у оквиру "Видовданских
свечаности" и крајем месеца децембра у оквиру "Новогодишњих свечаности". Ова активност
је хумана, подстицајна, усмерена ка поспешивању наталитета и материјална подршка је
родитељима са већим бројем деце. За свако дете обезбеђује се новчана поклон честитка.
поклон ђацима првацима - за све ђаке прваке на територији града Крушевца обезбеђује се
поклон у виду новчане поклон честитке и публикације "Прванке".
новчана помоћ незапосленим породиљама - као додатни облик заштите породиља на
територији града Крушевца, утврђује се право на новчану помоћ незапосленој породиљи за
прво, друго, треће и четврто дете.
подршка породици са више ђака - средства се користе за додељивање новчане поклон
честитке за куповину уџбеника за трећег и четвртог ђака у породици.
превоз материјално угрожених средњошколаца друге, треће и четврте године –
подразумева обезбеђивање бесплатног превоза за материјално угрожене ученике другог,
трећег и четртог разреда средњих школа.
подршка породици и деци кроз јавно заговарање значаја популационе политике обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција, покретање стручне
и јавне дискусије о мерама за подстицање наталитета, подизање свести јавности о значају
рађања и мерама популационе политике, предлагање мера, закључака и препорука на
унапређењу друштвене бриге о популационој политици, повезивање свих база података
значајних за популациону политику.
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ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Одлуком о буџету града Крушевца опредељено је 24.000.000 динара за спровођење ЛАПЗ 2022.
године и то за следеће програме:

•
•
•
•
•
•

Субвенција за самозапошљавање
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих- Нова
радна места
Програм јавних радова
Програм стручне праксе
Програм стицања практичних знања
Програм приправници

ПОЉОПРИВРЕДА
ПРОГРАМ
МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
(у
даљем тексту: Програм) утврђују се намене и начин коришћења средстава у циљу унапређењa пољопривредне
производње и прераде на подручју града Крушевца. У току 2022. године планира се финансирање програма,
пројеката и активности које су у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Решењем
о образовању и именовању Комисије за подстицање развоја пољопривреде ( у даљем тексту: Комисија) .
Средства за реализацију овог Програма у износу од 54.000.000 динара биће обезбеђена у буџету града
Крушевца за 2022. годину и користиће се за мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја у 2022. години.
1. ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ПУТЕМ ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА.......................................................................... 700.000 динара
Реализацијом активности директне подршке наставља се регресирање вештачког осемењавања крава на
територији града Крушевца у циљу унапређења сточарске производње у 2022. години.
Средства може да користи регистровано активно и комерцијално пољопривредно газдинство са територије
града Крушевца и са производњом на територији града Крушевца.
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2. ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА............................................. 45.800.000 динара
Подстицаји за мере руралног развоја обухватају подршку програмима који се односе на:
2.1.Инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета
2.2.Унапређење руралне економије
2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И
СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

ДОСТИЗАЊЕ

Подршка реализације пројеката ће се остваривати као накнада дела трошкова у одређеном проценту од
вредности поједине врсте мере.
Подстицаји програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и
достизање стандарда квалитета обухватају подршку за:
2.1.1.
Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава и то: куповина система за
наводњавање, пољопривредне опреме и механизације, подизање засада воћа ид.
Право на коришћење подстицаја има правно лице, предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства са територије града Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава, који ће активности реализовати на подручју града Крушевца.
2.1.2. Унапређење рада организација пољопривредних произвођача и прерађивача
2.1.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
Због великог утицаја промене климе, а ради очувања квалитета, предвидљивости и одрживости
пољопривредне производње осигурање представља неопходан начин очувања истог.
Право на коришћење подстицаја има правно лице, предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства са територије града Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава, који ће активности реализовати на подручју града Крушевца.
2.1.4. Очување сточног фонда-набавка хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад
Право на коришћење подстицаја има физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства са територије града Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, који ће активности
реализовати на подручју града Крушевца.
2.1.5. Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду
као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са
ознаком географског порекла на газдинствима.
Право на коришћење подстицаја за економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима имају физичка лица-носиоци
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији града Крушевца, а која нису поднела захтев
за исто улагање у другим јавним фондовима.
2.1.6. Економске активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима- подршка активностима
везаним за рурални туризам.
Право на коришћење подстицаја за економске активности на селу кроз подршку непољопривредним
активностима имају физичка лица-носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства уписана у
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом, и са пребивалиштем и производњом на територији
града Крушевца, која нису поднелa захтев за исто улагање у другим јавним фондовима, и да је реализација пројекта
/инвестиције на територији града Крушевца.
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2.1.7. Органску производњу-набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској
производњи, контролу земљишта и плодова и сертификацију органске производње и друге инвестиције које се односе
на органску производњу, а део су осталих мера руралног развоја.
Право на коришћење подстицаја за органску производњу имају физичка лица-носиоци комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом,
и са пребивалиштем и производњом на територији града Крушевца, која нису поднелa захтев за исто улагање у
другим јавним фондовима, а која су заинтересована да започну органску пољопривредну производњу, као и
произвођачи који су започели процес органске пољопривредне производње (произвођачи чија је производња у
периоду конверзије, произвођачи којима је завршен период конверзије и налазе се у поступку издавања
сертификата, и произвођачи који имају сертификовану биљну производњу).
2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
2.2.1.Унапређење обука у области пољопривредне производње и руралног развоја-стручно усавршавање
пољопривредника, привредних субјеката из области пољопривредне производње и пољопривредних стручњака.
Средства за реализацију овог програма одобраваће се пољопривредницима, привредним субјектима из
области пољопривредне производње и прераде, пољопривредним стручњацима, чији ће резултати добринети
руралном развоју на подручју града Крушевца.Средства опредељена за ову намену користиће се за:
- Финансирање и подршку организацији студијских путовања, стручних скупова, конференција, семинара,
предавања, стручних радионица, тренинга, специјализација и других активности које су везане за стручно и
техничко унапређење сеоског становништва, пољопривредних произвођача, привредних субјеката из области
пољопривредне производње и пољопривредних стручњака.
2.2.2. Промоција развојних потенцијала и потреба села
Промоцијом развојних потенцијала и потреба села помагаће се све активности везане за подизање техничкотехнолошких, маркетиншко-менаџментских знања и способности везаних за пољопривредну производњу, прераду,
пласман производа и развој села и осталим аспектима, који ће утицати на побољшање квалитета живота на сеоским
подручијима. Средства опредељена за ову намену користиће се за:
- Финансирање и организацију Сајма пољопривреде-Крушевац 2019;
- Финансирање и организовање манифестација и изложби које су везане за презентовање постигнутих
резултата и развојних потенцијала села, пољопривредне производње, прераде пољопривредних производа и
пласмана производа и услуга, развој и за све друге области развоја и живота села;
- Финансирање учешћа и наступа пољопривредника, пољопривредних удружења, стручних служби,
представника прераде и саме локалне самоуправе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству.
- Финансирање израде едукативних материјала (постера, брошура, флајера...), за набавку стручне
литературе и претплату на стручне часописе за кориснике са територије града.
2.2.3. Инвестиције за уређење (ревитализацију) пољских путева на територији града Крушевца
3. ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ....................................................................................... 7.500.000 динара
Ови подстицаји обухватају:
3.1. Подршку научноистраживачким, развојним и иновативним пројектима у пољопривреди
Наведена програмска опредељења спроводиће се Одлукама и Критеријумима Комисије за подстицање
развоја пољопривреде, из којих ће проистећи пратећа документација, о чијој реализацији ће се старати Градска
управа града Крушевца – Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине и Одељење за финансије.
3.2. Финансирање прогнозно-извештајних послова ( прогноза биљних болести)
Финансирање прогнозно-извештајних послова има за циљ квалитетнију прогнозу и праћења штетних
организама (болести и штеточина) на пољопривредним културама. Праћењем и познавањем биологије штетног
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организма у одређеној фенофази развоја биљке, у значајној мери могуће је смањити примену пестицида, за коју је
познато да је често неправовремена и неконтролисана.
Право на коришћење подстицаја имају привредни субјекти који се баве овом делатношћу.
3.3. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта-контрола плодности пољопривредног земљишта
Пољопривредно земљиште је добро од општег интереса за друштвену заједницу, које се користи за
пољопривредну производњу. Основне функције пољопривредног земљишта могу бити очуване

одговарајућим мерама одрживог коришћења земљишта које имају вишеструки ефекат како на локалном
нивоу, тако и шире. Одрживо коришћење и управљање пољопривредним земљиштем доприноси
унапређењу пољопривредне производње, смањује ризике од губитака, спречава деградацију земљишта и
штити потенцијале природних ресурса, обезбеђује економску одрживост пољопривредних производа и
доприноси побољшању квалитета живота у руралном подручју.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Активности у области заштите животне средине реализоваће путем Програма коришћења
средстава за заштиту животне средине којим се утврђује намена и начин коришћења средстава у циљу
заштите и унапређења животне средине на територији града Крушевца. Планирана средства у износу
37.000.000 динара за 2022.годину утрошиће се за:
➢ Континуалну контролу и праћење стања животне средине (то се односи на аерозагађењe,
квалитет земљишта, површинских вода, нивоа комуналне буке и алергогеног полена)
➢ Заштиту природних добара посебних вредности и одлика - Група стабала храста лужњака
(quercus robur) и цера (quercus cerris) у порти цркве светог преображења у месту Јабланица,
„Храст Расина“ у Крушевцу и др.
➢ Сузбијање комараца и крпеља на територији града Крушевца у циљу заштите здравља
становништва, као преносника разних заразних болести, обезбеђења услова за рад и одмор
грађана
➢ Заштита и унапређење животне средине кроз Пројекте чишћења и санирања јавних
површина на територији Града Крушевца у циљу реализације Локалног програма заштите
животне средине 2015-2024
➢ Заштита и унапређење животне средине кроз очување и унапређење зеленила на јавним
површинама на територији Града Крушевца
➢ Заштита и унапређење животне средине кроз мере адаптације на климатске промене и
смањење коришћења фосилних горива и емисије штетних гасова (возила са еколошким
горивом гас, био гас, хибрид, електро и сл.)
➢ Заштита и унапређење животне средине спровођењем мера енергетске ефикасности на
територији Града Крушевца
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Предлози Месних заједница
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Месна заједница
1.

Бован

2.

Багдала

3.

Беласица

4.

Бела Вода

5.

Бивоље

Насељена
места
Бован
Пасјак

-Асфалтирање и каналисање путева
*Бован-Жуте баре
*Пасјак-Мали Шиљеговац
-Редовно одржавање и пошљунчавање сеоских сокака на
територији целе МЗ и каналисање пута за гробље у Пасјаку
као и санирање два клизишта у Пасјаку и једно у Бовну
(попуњавање ударних рупа на асвалту)
-Израда
пројектне
документације
за
изградњу
канализационе мреже на територији целе МЗ
-Изградња мини спортског терена у насељеном месту
Пасјак
-Реконструкција Дома културе у Пасјаку
-Изградња неасфалтираних улица на Багдали 3: Део улице
Командира Санде, део улице Косовске битке, Светомира
Митића –неасфалтирани део улица изнад Мојковачке
-Изградња неасфалтираних улица у насељу Багдала
4:Јеремије Живановић, Авалска,Јанка Гагића, Николе
Вилимоновића и Ставре Стаменковића
-Уређење и каналисање потока иза Ужичке улице
-Постављање нових сијаличних места у делу улице Николе
Вилимоновића и раскрсници Авалске улице и Багдалски
венац
-Санација Дома културе (који је доста руиниран, потребна
је детаљно уређење као и постављање столарије)
-Проширење сеоског гробља
-Уређење школског игралишта (ограђивање и постављање
расвете)
-Уређење аутобуских стајалишта
-Проширење сеоског гробља
-Санација зграде Народног дома (ентеријер и екстеријер) у
коме се налази музеј клесарства и вајарства
-Асфалтирање сеоских улица у дужини од 3 км
-Израда канализационе мреже
-Завршетак започетих радова реализованих учешћем
грађана:
*крак улице Момира Петровића (нови назив Метохијска)
дужине 110 м ширине 2,8 м –планирано али није
реализовано од 2017.године
-Асфалтирање улица за које су грађани учествовали у
самодоприносу(пре 30-ак година) и чија се новчана
средства налазе на наменским рачунима и то су:
*Буковичка (стари назив Перице Цекића)
*Борисава Патроногића (Миланке Стојадиновић Српкиње)
*Радомира Додића (Добровољачка)
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6.

Велики
Шиљеговац

В.Шиљеговац
Бојинце

7.

Велики Купци

В.Купци
М.Купци
Штитаре
Себечевац
Гркљане

*Ивана Лукомског (нови назив Душана Живковића и Радета
Павловића (нови назив Теодосијева) у укупној дужини од
267 м ширине 3м, што предствља 800 метара квадратних
(планирано али није реализовано од 2018.год.)
-Асфалтирање неасфалтираног дела улице Василија
Миловановића (нови назив Уроша Предића) до улице Саве
Милошевића (нови назив Бивољска)
-Асфалтирање улице Шандора Петефија (стари назив
Бранка Жарковића)
-Асфалтирање неасфалтираног дела улице Краља Уроша,
који је тампониран (самодопринос)
-Асфалтирање Железничке улице
-Асфалтирање улице Кнеза Вишеслава
-Отварање улице од Фигине до улице Душана Живановића
(стари назив Ивана Лукомског) у дужини од 70 м ширине 4
м, која се простире паралелно са Омладинском улицом)
-Постављање тротоара у Шумадијској улици на непарној
страни која припада територији МЗ Бивоље
Асфалтирање улице
*Засеок Арнауташи (Видовданска улица) дужине 500
метара ширине 4 метра
*засеок Рујник (наставак асфалтирања улице Сретена
Динића и део Рујничке улице) дужине 500 метара ширине 4
метра
Побољшање путне инфраструктуре кроз уређење путних
праваца и путних јаркова:
Изградња и поправка саобраћајница у Великом Шиљеговцу
из Буџета:кружни пут од ЕПС-а до воденице
(реконструкција
постојећег
пута
изграђеног
самодоприносом 1984.године, пресвлачење асфалта, израд
банкина и канала, ул.Војводе Мишића и Војводе Степе) у
дужини од 3,6 км
Завршетак радова на изградњи паркинг простора у центру
насеља
За који има пројекат који је израдила Дирекција за
урбанизам и изградњу)
Асфалтирање улица уз учешће грађана
-Асфалтирање еоских путева у насељеном месту Велики
Купци у дужини од 700 м (сеоски путеви тзв.Мијатовицски
и засеок Џевери)
-Асфалтирање
сеоских
путева
у
Гркљанима:Аксентијевићи,Судимци, пут за сеоско гробље
у дужини од 200 м и сеоски пут бр. 737 у дужини од 200м,
сеоски пут од Дома културе до домаћинства Аксентијевић
Томислава у дужини од око 200 м
-Асфалтирање пута бр. 2581 КО Штитаре у дужини од 550
метара и асвалтирање сеоског пута од Дома према Малим
Гркљанима
-Асфалтирање сеоског пута у Малим Купцима од моста на
реци Расини до засеока Дишковићи у дужини од 1500 м
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8.

Веселин Николић

9.

Витановац

10. Велика Ломница

Витановац
Јабланица
Шогољ

В.Ломница
Буци
Буковица

-Асфалтирање распутница у Себечевцу – пут који води
према Доњем Ступњу и сеоски пут који води до засеока
Равнице.(У овом делу села налази се црква,фудбалско
игралиште и гробље)
-Куповина грађевинског материјала за наставак изградње
Дома културе у Штитарима
-Изградња и проширење пропуста на сеоском путу тзв.
Џевери који почиње од регионалног пута у Великим
Купцима
-Постављање тампона на сеоском путу који води према
сеоском гробљу у Великим Купцима джине око 800 м
-Одржавање сеоских путева (насипање,прочишћавање
путних канала)
-Уређивање центра села у Себечевцу
-Инвестиционо одржавање Домова културе у Себечевцу и
Великим Купцима
-Изградња цркве у Великим Купцима на земљишту које је
купљено за ту сврху и преведено у грађевинско земљиште
Реконструкција улице Колубарска битка (улица је урађена
још 1970.године, при изради није стављен завршни слој
асфалта, тако да више личи на макадам са оштећењима и
рупама и знатно отећава одвијање саобраћаја, свакодневно
примамо бројне примедбе и захтеве грађана)
-Израда пешачке стазе од улице Милутина Миланковића
до трим стазе на Багдали у дужини од 120 метара
-Улица на костурници од ул.Ћирила и Методија (Луке
Ивановића) до сале за физичко васпитање ОШ Драгомир
Марковић
-На парној страни ул. Веселин Николић формирати
паркинг места због нехуманих услова живота и
безбедоносних разлога због недостатка паркинг места и да
се улица пребаци у режим једносмерног саобраћаја из
смера Топличине до ул.Мајке Југовића
-Асфалтирање пута у засеоку Милетићи (потез Слатина) у
дужини од 450 метара –удруженим средствима грађана –
насељено место Јабланица
-Асфалтирање пута у засеоку Цветићи у дужини од 100 м
(удруженим средствима грађана) – насељено место Шогољ
-Асфалтирање пута у засеоку Грујићи у дужини од 300 м
(удруженим средствима грађана) – насељено место
Витановац
-Ревитализација пута од почетка Наупара- Витановац преко
Јабланице и излазак на Бруски пут у дужини од 4,5 км
-Реконструкција крова на згради где су смештене: пошта,
амбуланта и месне заједница
-Асфалтирање пута кроз насељено место Буковица и пута
до цркве Св.Јела
-Реконструкција дела крова на Дому културе у Великој
Ломници
-Осветљење пута од насеља кисела вода до Буковице
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-Асфалтирање прилаза цркви и аутобуског окретишта у
насељеном месту Буци
11. Гари

Гари
Церова

-Асфалтирање дела Ломине улице 100 метара
-Асфалтирање дела Слатинске улице 100 метара
-Асфалтирање пута до гробља
-Асфалтирање Малопољске улице 800 метара
-Асфалтирање игралишта за мале спортове у Церови

12. Глободер

13. Горњи Степош

14. Гаглово

-Асфалтирање улице у Доњој Мали(ул.Деспота
Стефана)дужине 380 м
-Асфалтирање улице Вељка Миљковића од ул.Милоша
Обилића у дужини од 280 м
-Асфалтирање улице у Липовици дужине 120 метара
-Реконструкција дела пута-трга у центру Глободера са
изградњом тротоара до школе (због безбедности деце у
саобраћају дужине 150 м)
-Чишћење потока, канала и поправка пољских путева на
територији целе МЗ
Приоритетне инвестиције за 2022.годину
-Асфалтирање пута Вукојевићи у Горњем Степошу у
дужини од 100 м
-Асфалтирање пута до сеоског гробља и цркве у Горњем
Степошу у дужини од 900 метара
-Асфалтирање пута тзв.Доња мала у селу Шавране у
дужини од 800 метара
-Санација здравствене амбуланте у Горњем Степошу
-Санација Дома културе у насељеном месту Наупаре
Остали предлози инвестиционих активности
-Израда пројектне документације за канализациону мрежу
на територији целе месне заједнице
-Изградња Дома културе у насељеном месту Шавране
-Асфалтирање пута Шавране-Церова у дужини од 1000
метара
-Мобилијар за децу и теретана на отвореном у ОШ Деспот
Стефан
Гаглово
-Израда пројектне документације за канализациону мрежу
М.Шиљеговац за Гаглово и Мали Шиљеговац
-Наставак реконструкције Дома у Гаглову
-Асфалтирање сеоских путева уз учешће мештана ( у
Малом Шиљеговцу пут у засеоку Ново Село-засеок Потокгробље-центар села) и наставак реконструкције постојећих
оштећених асфалтних путева
-Изградња пешачке стазе кроз Гаглово и засеок Ново село
поред државног пута другогА реда број 215 Крушевац102

15. Доњи Степош

16. Дедина

Каоник са истовременим решавањем проблема отицања
атмосверских падавина
Остало:
*Реконструкција НН мреже уз измештање стубова из
дворишта и њива и постављање самоносећег снопа за
трофазну струју према пројекту ЕПС-а са адекватном
допуном уличне расвете
*Наставак радова на изградњи свлачионица на фудбалском
терену у Гаглову
*Поправка и пошљунчавање неасвалтираних сеоских и
пољких путева
*Ограђивање школских дворишта и поправка оштећења на
школским објектима у Гаглову и Малом Шиљеговцу
*Постављање надстрешнице на аутобуским стајалиштима
на којима нису постављене
*Уређење осталих јавних објеката и површина и њихово
опремање
*Уклањање дивљих депонија и чишћење корита реке и
потока
Приоритетне инвестиције:
-Наставак активности око откупа парцеле и проширење
гробља у Доњем Степошу
-Асфалтирање улице Хероја Милана Тепића у новом делу
насеља Липовац у дужини од око 450 метара
-Асфалтирање улице Војника Стојадина Мирковића у
новом делу насеља Липовац у дужини од око 600 метара
-Адаптација зграде МЗ у Доњем Степошу
-Изградња канализационе мреже у Доњем Степошу
-Асфалтирање улице Милијана Тосковића у старом делу
насеља Липовац у дужини од око 350 метара
Остали предлози инвестиционих активности су:
-Асфалтирање улице Дејана Јанићијевића у насељу
Липовац у дужини око 450 метара
-Израда тротоара поред регионалног пута кроз насељена
места Липовац и Доњи Степош
-Регулација водотока потока Одајац у горњем и доњем
делу слива
-Проширење мреже уличне расвете у оба насељена места
-Реконструкција НН мреже у оба насељена места
-Насипање улица на територији насељених места Доњи
Степош и Липовац
-Изградња јаза и чишћење ваде за потребе наводњавања у
Доњем Степошу и Липовцу
-Пресвлачење асфалта од „Соколовог моста до краја улице
Михајла Пупина
-Асфалтирање 3 улице у ул.Јована Милетића (две улице
дужине од по 150 м и једна уличица дужине 450 м)
-Асфалтирање улице Ђакове Буне како би се заштитио
Дом културе
-Асфалтирање улице Ранка Тајсића
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17. Деспот Стефан
Лазаревић

18. Доња Пакашница

19. Дворане

Дворане
Пољаци
Ловци
Петина

20. Ђунис

Ђунис
Јошје

-Завршетак канализационе мреже у ул. Михајла Пупина
-Санација Дома културе
-Асфалтирање Дунавске улице
-Проширење сеоскг гробља
-Изградња мостића у Беловићској улици
-Санација Соколовог моста
-Пресвлачење асфалта у ул. Милене Аврамовић
-Пресвлачење асфалта у ул.Димитрија Давидовића
-Изградња паркинг простора у оквиру Босанске,
Шуматовачке, Таковске и Душанове улице
-Изградња паркинг простора иза биоскопа Европа до
Чупићеве улице
-Уклањање барака у Дринчићевој улици као и изградња
паркинг простора
-Уређење платоа испред зграде Душанове бр. 50поплочавање јавне површине
-Изградња тротоара у ул.Војводе Мишића
-Асфалтирање Лупљанске улице и дела Липљанске према
Багдали
-Асфалтирање Гарске улице у дужини од око 250 метара
-Асфалтирање Поп Лукине улице у дужини од око 120 мет.
-Асфалтирање дела ул.Милутина Бојића у дужини од око
100 м
-Наставак каналисања Гарског потока (прочишћавање и
продубљивање потока целим током)
-Изградња секундарне водоводне мреже
-Замена кровног покривача на згради МЗ у Дворану
-Реконструкција НН мреже кроз село Ловци у дужини од 1
км са постављањем уличне расвете
-Асфалтирање засеока Панићи у Дворану у дужини од
1200 метара са учешћем грађана
-Асфалтирање више путних праваца у селу Петина у
дужини од 1 км са учешћем грађана
-Асфалтирање пута до сеоског гробља у Дворану дужине
800 м са учешћем грађана
-Реконструкција НН мреже у Пољацима у делу села према
цркви Св.Оци
-Реконструкција пута у селу Дворане преко реке Бистрице
до сеоске школе
-Изградња водоводне мреже за оба насељена места
-Асфалтирање локалних путева у Ђунису у укупној
дужини од око 800 м (од куће Милошевић
Љубише до моста на Рибарској реци у дужини од 172 м од
куће Милошевић Марка до Димитријевић Слободанке у
дужини од 135 м, поред Рибарске реке у дужини од 400 м)
-Изградња тротоара поред регионалног пута дуж
насељеног места Ђунис
-Асфалтирање локалних путева у Јошју у укупној дужини
од 1 км (према цркви Васкрсење Господње у дужини од
400 м према засеоку Пањковац у дужини од 600 м)
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21. Жабаре

Жабаре
Треботин
М.Врбница

22. Здравиње

23. Јасика

24. Каоник

Јасика
Срње
В.Крушевица
Гавез

-Проширење гробља у насељеном месту Треботин
-Асфалтирање путева Чолићи код киселе воде у Жабару,
Симићи у Треботину и пута Бранкова кућа-Терзићигробље
-Изградња моста на Мешевачком потоку
-Уређење изворишта киселе воде у Жабару са одводним
каналом до реке Пепељуше
-Израда пројектне документације за изградњу
канализационе мреже за Треботин, Жабаре и Малу
Врбницу
-Уређење пута Треботин-Мачковац
-Уређење сеоских и пољских путева
-Асфалтирање више путних правац укупне дужине око
1300 метара
-Реконструкција Дома културе
-Прибављање парцеле за проширење сеоског гробља
-Израда пројектно техничке документације за
канализациону мрежу
Јасика
-Израда канализационе мреже и асфалтирање ул.Милана
Ракића
-Асфалтирање улица
*14.октобра (и израда канала) дужине 380 метара
*Омладинске улице у дужини од 180 метара
*Моравска улица у дужини од 350 метара
*Миљковачка у дужини од 180 метара
*ул.Владимира Сандића у дужини од 130 метара
-Сређивање простора око Дома културе (терен за мале
спортове)
-Проширење сеоског гробља
-Наставак започетих радова на шеталишту код школе и на
обали Мораве
Срње
-Асфалтирање следећих улица
*Малинићски сокак
*ул.Радоја Спасића дужине 250 метара
*Јолићски сокак 70 метара
*Првомајска дужине 70 метара
Велика Крушевица
-Асфалтирање улице 29. Новембра и Балканске
-Санација клизишта у Великој Крушевици
-Изградња бетонских канала у Јагодњачкој улици
-Израда пројекта за изградњу канализационе мреже
-Санација Дома културе у овом насељеном месту
-Санација моста на Басарској реци –Доња мала
Гавез
-У Илићском сокаку насипање и равнање и постављање
уличне расвете
-Асфалтирање локалног пута од школе до куће Вељковић
Радише у дужини од око 400 метара
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25. Капиџија

Капиџија
Добромир

26. Кобиље

Кобиље
Станци
В.Головоде

27. Коњух

Коњух
Брајковац
Коморане
Љубава
Каменаре

-Асфалтирање локалногпута од куе Гајић илана до
Марковић Перице дужини од око 650 мета
-Асфалтирање локалног пута од регионалног пута фирме
Микрон у дужни од око 130 метара
-Асфалтирање локалног пута у засеоку Дабићи у дужини
од 450 метара
-Изградња тротоара у Капиџијској улици
-Изградња моста у ул.Петра Ичка
-Асфалтирање улица: ул.Петра Ичка, наставак
асфалтирања улице у Добромиру до краја села и две слепе
уличице, ул.Петра Добровића, ул.Петра Прерадовића и
Цинцар Јанкова, ул.Сибињанин Јанка од раскрснице десни
крак и слепа улица иза куће бр.8, ул.Михајла Валторовића,
ул.Гледићка две слепе улице, ул.Бранимира Ћосића,
ул.Старине Новака
-Постављање три стуба са уличним светиљкама од
кожаре према Добромиру и једна на крају улице Петра
Добровића
-Реконструкција крова и поправка зграде МЗ
Велико Головоде
-проширење гробља
-асфалтирање сокака у укупној дужини од око 1200 м
Кобиље
-Трећа фаза радова на реконструкцији Дома (Фасада и
олуци)
-Изградња моста за потез Росуље
-Асфалтирање сокака у дужини од 1300 м
-Проширење гробља
Станци
-Асфалтирање пута Кобиље-Станци-Сушица
-Пошљунчавање сокака
Ловци „Коса“
-Изградња зграде за потребе грађана овог дела села
-проширење гробља
Коњух:
-Ривитализација пута Коњух-Каменаре (Нешицко брдо)
дужине 400 м
-Адаптација Дома културе
Брајковац:
-Асфалтирање улице у засеоку Здравковић-Ђокић у
дужини од 600 м
Каменаре:
-Асфалтирање пута Каменаре-Парцане у дужини од 2200м
Коморане:
Асфалтирање пута у засеоку Милановићи у дужини
дужине 400 м
Љубава:
-Асфалтирање пута Љубава-Каменаре (900 м) са улицом у
засеоку Милановићи (120 м)- наставак асфалтирања из
2021
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28. Крвавица

29

Кукљин

30. Лазаревац
31. Лазарица

Крвавица
Шашиловац

-Реконструкција пута Крвавица-Срње у дужини од 2,5 км
(инвестиција је започета 2015.године и још увек није
завршена)
-Проширење гробља у Крвавици – куповина парцеле
-Реконструкција и уређење Дома културе у Крвавици
-Асфалтирање улица у насељеном месту Шашиловац и
Крвавица (улица у засеоку Исаиловићи у дужини од 300 м
–инвестиција започета 2020.године, улица у засеоку
Марковићи у дужини од 400 м.
У насељеном месту Крвавица улица у засеоку Богдановићи
у дужини од око 400м, у засеоку Милошевић у дужини од
300 м и улица у засеоку Јовановићи у дужини од око 350
м)
-Асфалтирање ул. Драгомира Томића дужине 530 метара
-Асфалтирање улице Радојка Крстића дужине 800 метара
-Асфалтирање Куњачке улице 750 метара
-Проширење сеоског гробља
-Ревитализација пута Лазаревац-Коњух
-Асфалтирање пута према гробљу (800 метара)
-Адаптација Дома културе
1. ЗАВРШЕТАК ЗАПОЧЕТИХ УЛИЦА У
НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
1.Коче капетана (стари назив Апостола Зордумиса)
2. Браће Рајт (стари назив улица Радоја Крстића);
3.Тимочке буне;
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
- Улица Браће Рајт (стари назив Радоја Крстића): Иде од
дела улице Краља Петра Првог а излази на улицу Цара
Лазара (стари назив Наде Марковић), једна је од најстаријих
улица у Лазарици са великим бројем деце и младих и
простором за изградњу мобилијара за децу. Сада је у лошем
стању због неодржавања, нема сметње везане за имовинско
правне односе за асфалтирање.
2. ИЗГРАДЊА УЛИЦА У ПРВОМ ПРИОРИТЕТУ
1. Филип Вишњић (стари назив Радомира Тодоровића Тоше)и Јефимијина улица;
2. Уређење површине на парцели Кат.бр.3588/1 КО
Крушевац у смислу изградње саобраћајнице и
препарцелизације;
3. Душана Васиљева (стари назив Живорада Михајловића);
4. Изградња канализационе мреже у улици Краља Петра
Првог;
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5. Реконструкција улице Сликара Миловановића;
6. Изградња тротоара у улици Петра Добрњца (стари назив
Моравска улица);
7. Реконструкција крова на згради МЗ Лазарица или
изградња новог објекта.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
- Филип Вишњић (стари назив Радомира Тодоровића Тоше): Иде од улице Стевана Сремца и једна је од најдужих
улица на територији Месне заједнице Лазарица које нису
асфалтиране, а у њој има више од 60 домаћинстава,
јефимијина улица се пружа од улице Тимочке буне до улице
Филипа Вишњића и у њој има 20 домаћинстава.
- Душана Васиљева (стари назив Живорада
Михајловића): Иде од улице Војводе Мишића десно када
се иде према насељеном месту Пакашница. Регулисани су
сви имовинско-правни односи,улица се води на град
Крушевац, укупна површина улице је 281м2. Напомињемо
и то да у улици живи инвалидно лице те је и због тога
неопходно асфалтирање ове улице.
- Изградња тротоара у улици Петра Добрњца (стари
назив Моравска улица)са реконструкцијом раскрснице:
у улициПетра Добрњца постоје са обе стране довољне
ширине да се ураде тротоари целом дужином улице од око
700м. Због великог броја деце у тој улици и интензивног
саобраћаја јер се улица надовезује на Шелетову улицу
неохподно је урадити тротоаре, али и извршити
реконстуркцију раскрснице са улицом Краља Петра Првог
где би се ублажила кривина која постоји и створили услови
да се лакше укључе из улице Петра Добрњца у улицу Краља
Петра Првог. Такође треба уредити и површину која може
бити мали парк или терен за баскет у том делу.
- Реконструкција улице Сликара Миловановића: улица
иде од дела улице Војислава Илића(стари назив Антона
Пордушића), поред ОШ "Доситеј Обрадовић" и вртића
"Бисери" и излази на улицу Краља Милутина (стари назив
Срђана Родића), улица је више пута раскопавана због
гасификације и реконструкције топловода. Приликом
реконстуркције улице потребно је изградити додатни
паркинг за потребе школе и вртића. Предлог је да се део
школског дворишта претвори у паркинг простор по моделу
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на паркинг испред вртића „Бисери“, што је иницијатива коју
је покренуо школски одбор ОШ „Доситеј Обрадовић“.
- Реконструкција крова на згради МЗ Лазарица. Објекат
у коме се налазе просторије МЗ Лазарица користи и Дом
здравља Крушевац за амбуланту стар је више од 60 година.
Узевши у обзир старост објекта приликом сваке веће кише
долази до прокишњавања крова како у делу објекта који
користи Месна заједница тако и у делу који користи Дом
здраља сматрамо да је неопходно санирати кров како би се
продужила функционалсност објекта.
ИЗГРАДЊА НЕКИХ ОД УЛИЦА УЗ УЧЕШЋЕ
ГРАЂАНА
Месној заједници Лазарица су се обратили захтевом
мештани са територије наше Месне заједнице који су том
приликом изразили спремност да узму учешће у програму
партиципације за асфалтирање следећих улица:
1. Ивана Крилова (стари назив Драгослава Лазаревића Зрике);
2. Улица Вељка Петровића (стари назив улица Милана
Вулића)
3. Чкаљино сокаче ( предзадња улица лево у улици Петра
Добрњца, стари назив Моравска улица)
4.Сокака са припадајућим бројевима од 29 до 37 у улици
Алексе Ненадовића (стари назив улица Станоја
Милојевића- Шелета);
2. ИЗГРАДЊА НЕКИХ ОД УЛИЦА У ДРУГОМ
ПРИОРИТЕТУ
- Асфалтирање улица: Градачка (стари назив Животија
Савића - Србе); Косовске девојке; Самодрешка (стари назив
Страхиње
Поповића);
Доктора
Ерића,
Добрија
Димитријевића; Леополда Аржишника; Краља Драгутина
(стари назив Владе Тодоровића); Мачковачке; Глободерске;
Пепељевачке, Краља Владислава (стари назив Ненада
Лукића), Лафонтенова (стари назив Јована Савковића).
- Изградња тротоара у улицама Краља Милутина (стари
назив Срђана Родића) у делу на коме за то постоји
могућност и Михајла Јевтића са парне стране улице
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
- Асфалтирање улица - МЗ Лазарица тренутно има 45
неасфалтираних улица, где већина њих су кратке или су
уске и не постоји могућност за изградњу тротоара.
Наведене улице су неопходне да се асфалтирају јер у њима
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живи велики број мештана саме МЗ чија деца иду у школу
и имају отежане услове за одлазак до школа или људи на
посао. Одређени број улица је у 2016. и 2017. години
исказао интересовање да буде асфалтирано путем
програмапартиципације због чега молимо да у наредном
периоду обезбедите информације о вредности радова у
свакој улици као и процедуре за реализацију асфалтирања
уз партиципацију грађана како би могло да се за наредни
период изводји број улица који се може асфалтирати у
складу са буџетом града.
- Изградња тротоара: реч је о улицама које су у
претходном периоду асфалтиране, али из одређених разлога
нису завршени радови на изградњи тротоара већ су или
само насути песком или земљом. Због безбедности пешака
потребно је у наведеним улицама асфалтирати тротоаре,
пре свега због безбедности деце.
- Улице у којима су регулисани имовинско-правни
односи:Чкаљино сокаче, Трстеничка, Тимочке буне,
Јефимијина, Браће Рајт, Душана Васиљева, Војислава
Илића 68,68а,70,70а, Војислава Илића72;
- Улице у којима нису регулисани имовинско-правни
односи: Краља Владислава (Ненада Лукића), Самодрешка
(Страхиње
Поповића),
Антонија
Маринковића,
Архиепископа Данила III, Доктора Ерића, Добрија
Димитријевића, Бобе Лисинац, Љубинке Бобић, Чика Боре
Михајловића, Пирхова (Браће Раденковић), Студеничка,
Дечанска, Александра Башића, Леополда Аржишника,
Вељка Петровића (Милана Вулића), Радета Петровића,
Господар Јвремова ( Југе Радоичића), Апотекара
Кедровића, Лазе Кујунџије ( Бранка Ђогатовића),
Глободерска, Пепељевачка, Жељинска, Виноградарска,
Лафонтенова (Јована Савковића), Филипа Вишњића
(Радомира Тодоровића-Тоше), Ивана Крилова (Драгослава
Лазаревића-Зрике), Градачка (Животија Савића-Србе),
Косовке девојке, Радуле Анђелковића, Бранислава
Поповића-Фирге,
Лазаричка,
Михизова
(Милете
Кованџића), Др.Елси Инглис, Краља Драгутина (Владе
Тодоровића), Мачковачка.
3. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Уређење и одржавање простора у насељу Лазарица 2 које је
у близини ОШ "Доситеј Обрадовић" и вртића "Бисери" које
је по плану предвиђено да буде парк са мобилијаром и
фудбалским игралиштем са травом где ће фудбалске
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утакмице и по предлогу групе грађана да се користи за
међународне изложбе паса. Предлажемо да се у наредномп
периоду наставе радови на овом потезу и да се овај пројекат
можда реализује у оквиру пројеката које расписује
Министарство омладине и спорта или друга министарства.
Такође површина између Петра Добрњца и Краља Петра
Првог улица је неуређена на којој се налазе паркирана
возила, комбајн и бачен отпад. Предлажемо да се површина
уреди и претвори у мали парк или игралиште за баскет који
је својевремено постојао и направљен од стране мештана.
Такође проблем представља и улазак возила из једне у другу
улицу јер је кривина оштра, па је предлог да се уради
реконструкција раскрснице како би се омогућило
безбеднији саобраћај из једне у другу улицу.
Изградња мобилијара за децу у улици Стевана
Првовенчаног (насеље Баре) на простору постојеће зелене
површине.
Замена постојећих и постављање нових клупа у
двориштуОШ "Доситеј Обрадовић".
4. РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Неопходно је извршити санацију водоводне мреже у
улицама:
3. Улица Виноградарска;
4. Улица Војислава Илића (стари назив Антона
Пордушића) од раскрснице са улицом Цара Лазара
до раскрснице са улицама Стевана Сремца и
Ресавском улицом ( замена азбестних цеви).
5. ЈАВНА РАСВЕТА И НИСКОНАПОНСКА
МРЕЖАНеопходно је изградититрафостаницу у улици
Краља Петра првог (стари назив улица Мише Митровића)
и то неасфалтираном делу који води према насељеном
месту Вучак, како би се стабилизовала нисконапонска
мрежа која за сад није на задовољавајућем нивоу (према
извршеним мерењима домаћинства имају напон од 170
вати уместо 220 колико је потребно). Такође је неопходно
реконструисати мрежу уличне расвете где је потребно
постојећу парковску расвету заменити уличном равсетом,
поставити бандере и светиљке и постављање рефлектора
на игралишту за мале спортовеу улици Стевана
Првовенчаног (насеље Баре). МЗ се више пута обраћала
поводом овог проблема надлежним институцијама и у
2018. години је са ЕПС-ом на терену утврђено чињенично
стање, као и замена дрвених бандера на територији МЗ
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Лазарица бетонским и исправљање накривељних због
безбедности грађана (Јефимијина улица, Михизова,
Стевана Сремца и сокак у Јефимијиној улици где су
постављене бетонске бандере али сви каблови су и даље на
дрвеним бандерама). Постављање рефлектора у
неосветљеном делу дворишта ОШ "Доситеј Обрадовић".
6. ИЗМЕНА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЗА НАСЕЉЕ
БАРЕ
У насељу Баре становници су изградили мост преко кога су
пролазили са друге стране потока и излазили на улицу
Тимочке буне ако пешице тако и лакшим моторним
возилима, бициклама. Након радова на каналисању потока
мост је срушен, а постављен је нови који је чисто пешачки.
Становници овог дела насеља Лазарице који користе тај
прелаз су дали предлог да се мост прошири и омогући
прелаз као и раније и бициклистима, и мањим моторним
возилима. Због тога Савет МЗ Лазарица предлаже да се у
наредном периоду изради нови Урбанистички план овог
дела насеља којим би било предвиђено да се на том месту
постави шири мост који би омогућио мештанима прелазак
на другу страну обале и лакшим моторним возилима, али и
да се изврши изградња саобраћајнице која би водила до
моста, јер са друге стране моста излази се на крак улице
Тимочке буне који ће бити асфалтиран приликом радова у
наведеној улици.
32. Мачковац

33. Мајдево

34. Макрешане

Мајдево
Суваја

-Реконструкција пута у Мачковцу од продавнице до засеока
Миловановићи
-Асфалтирање пута од цркве у Мачковцу дужине 800 м
-Асфалтирање старог пута од Мачковца према Глободеру,
засеок Миљковићи
-Асфалтирање пута Мачковац-Ђекићи према Кошевима
дужине 600 метара
-Реконструкција дотрајале нисконапонске мреже у
Мачковцу
-Изградња асфалта у насељеном месту Суваја (постоји
пројектна документација)
-Изградња пешачке стазе поред регионалног пута кроз
Мајдево и изградња аутобуског стајалишта на сувајском
путу
-Прочишћавање канала на територији МЗ Мајдево и
насипање некатегорисаних путева на територији оба
насељена места
-Завршетак асфалтирања улице у новом насељу у Мајдеву
-Израда пројектне документације за изградњу фекалне
канализације (уз учешће грађана МЗ)
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35. Мало Головоде

36. Мала Река

37. Модрица

М.Река
Зебица
Рлица
Срндаље
В.Крушинце

-Проширење сеоског гробља ( усвојен план Детаљне
регулације гробља Службени лист града Крушевца број
8/2021) потребно је обезбедити средства за откуп земљишта
и пратеће активности
-Асфалтирање дела улице Љубисава Марића-Бисе у дужини
од 800 метара , од краја постојећег асфалта до цркве
Св.Илија
-Рехабилитација асфалта у ул.Молеровој и ул.Љубисава
Марића Бисе
-Доградња уличне расвете у ул.Биљевачкој,Ражањској,
Савској од бр.194-196/1) и од бр. 2-6, као и у ул.Љ.Марића
од краја постојеће мреже до цркве Св.Илија
-Санација крова на Дому културе
-Реконструкција Расинске улице од раскрснице са ул.Рашка
до раскрснице са ул.Милунке Савић у дужини од око 500
м. У ул је неопходна реконструкција водоводне мреже због
честог пуцања цеви, изградња атмосферске канализације и
поново асфалтирање коловоза и тротоара
-Асфалтирање улице Солунских бораца у дужини од око
150 м
- Асфалтирање улице Голубачке у дужини од око 120 м
- Асфалтирање ул.Абердарева у дужини од 100 м
- Асфалтирање ул.Борска у дужини од око 120 м
-Асфалтирање Гочке улице у дужини од око 100 м
-Асфалтирање ул.Блажевачке у дужини од око 450 м
-Завршетак поступка проширења гробља у Мудраковцу
(откуп-преостале 3 парцеле)
-Асфалтирање дела Делиградске улице ( стари назив
Јелисавете Закић-Цане)
НАПОМЕНА: Месна заједница предложила је већи број
инвестиција из разлога што на територији ове МЗ има
укупно 50 неасфалтираних улица
-Асфалтирање пута Мала Река-Рлица у дужини од 3,5 км
-Насипање пута Велико Крушинце-Зебица ,туцаником
дужине 1 км
-Постављање бране на Срндаљској реци кроз насељена
места Велико Крушинце и Зебица
-Санирање клизишта у Малој Реци у потезу Мала РекаВелико Крушинце
-Реконструкција пута за сеоско гробље у дужини од 400
метара (израда канала у дужини од 120 м и изградња два
пропуста)
-Реконструкција зграде Дома (извођење радова на
дренажи, делимична поправка кровног покривача,
адаптација сале у згради дома)
-Асфалтирање улица на територији МЗ
*ул.Лазе Костића у дужини од 700 м уз учешће грађана
*ул.Јована Јовановића Змаја у дужини од 600 м уз учешће
грађана
*ул.Топлице Милана у дужини од 90 м уз учешће грађана
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38. Мешево

Мешево
Дољане

39. Мудраковац

40. Падеж

Падеж
Вратаре
Глобаре

41. Паруновац

42. Пепељевац

Пепељевац
Вучак
Лукавац

*ул.Свете Марије Магдалене у дужини од 200 м уз учешће
грађана
*ул.Занатска уз учешће грађана у дужини од 300 м
-Партерно уређење простора око зграде Дома културе
(асвалтирање у површини од око 300 метара квадратних),
-Санација електро мреже као и проширење уличне расвета
у оба насељена места
-Асфалтирање и одржавање улица у насељеним местима
Мешево и Дољане
-Изградња канализације и асфалтирање улице Петра
Јовановића
-Изградња и асфалтирање улице Поп Љубине у насељу
Шумице
-Асфалтирање Ванизелисове улице
-Асфалтирање Врњачке улице
-Одвод атмосферске воде (изградња реголе) у ул.Старца
Вујадина са учешћем грађана од 221.620,00 – средства се
налазе на посебном рачуну Градске управе
-Изградња улице Надежде Петровић у насељу Шумице
-Изградња потпорног зида на Спортском центру –
игралиште на Расини
Падеж
-Асфалтирање међумесног пута између насељеног места
Падеж и насељеног места Крвавица у дужини од 2000
метара
-Изградња фудбалског терена
Вратаре
-Асфалтирање међумесног пута од насељеног места Падеж
кроз Вратаре до Залоговачког пута у дужини од 3000 метара
-Асфалтирање од центра села према манастиру Св.Лука у
Бошњану у дужини од 250 м уз 30 % учешће мештана села
Глобаре
-Асфалтирање пута према гробљу, поред цркве у дужини од
700 м
-Асфалтирање пута од аутобуског стајалишта у центру села
до предузеће ВЛИГ са учешћем грађана од 30%
-Асфалтирање пута за цркву
-каналисање канала у главној улици и улицама које се
ослањају на главну улицу
-Уређење водотокова реке Гагловке и реке Кобиљке
-Изградња терена за мали фудбал и кошарку са
мобилијаром за децу
-Проширење гробља
-Асфалтирање споредних улица
-Изградња моста на реци Пепељуши
-Асфалтирање сеоских улица у насељеном месту
Пепељевац
-Наставак асфалтирања пута у Вучаку до цркве
-Асфалтирање Кљаицког пута у Вучаку
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43. Прва

44. Расадник

-Асфалтирање
пута
у
Лукавцу
(спајање
са
новоасфалтираним делом који би спојио деоницу ЛукавацЦерова
-Ископ канала и постављање пропуста у сеоским улицама у
Пепељевцу
-Израда пројекта за изградњу канализације
-Реконструкција водоводне и канализационе мреже у
следећим улицама:
*Варшавска
*Војвођанска
*Ранкеова (стари назив Хранислава Ђуровића и Дике
Глигоријевића)
*Александра Флеминга (стари назив Блаже Думовића)
У свим наведеним улицама потребно је такође урадити
реконструкцију улица и тротоара
-Асфалтирање улице 12.пешадијски пук (по решавању
имовинско-правних односа)
-Поплочавање простора испред зграде МЗ у површини од
400 метара квадратних у ул. Душановој и Роденовој (Савет
Прве МЗ је ову инвестицију уврстио у Програм развоја за
2019.годину и средства од закупа у износу од 210.000
динара су стављена као учешће за напред наведену
инвестицију
-Санација прилаза згради и улаза у саму зграду Кула 6 у
ул.Булевар Николе Пашића јер је терен испред и око зграде
улегао због проблема са атмосферском канализацијом
-Уређење (асвалтирање) прилаза зградама у ул.Душановој
(стари назив Драгомира Гајића) испред зграда 124,126,128
и 130, уређење паркинг простора испред зграда 124 и 128 и
уређење и поплочавање простора код поменутих зграда
-Асфалтирање продужетка Варшавске улице преко
Војвођанске улице у дужини од 100 м
-Асфалтирање улице Принцезе Оливере са уређењем
паркинга у овој улици која се пружа иза стамбених зграда
41,43,45 из улице Достојевског
-Асфалтирање прилаза и простора око гаража у Расаднику
1. (У стамбеном насељу Расадник 1 у ул.Чеховљевој иза
стамбене зграде К-5 и К-6 постоје два низа гаража где је
прилаз и простор око њих неасфалтиран и неподесан за
саобраћај
-Регулисање атмосферских вода са простора теретане на
отвореном у Расаднику 2 изграњом канала за њихово
одвођењ-Изградња тротоара у делу улице Милитијадиса
Маргаритиса у дужини од око 70 м
-Равнање и уређење пешачке стазе која се пружа од
стамбеног насеља Расадник 2 до меморијалног центра
Слободиште
-Реконструкција мреже фекалне канализације у ул.Алексе
Шантића у Насељу Расадник 2
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45. Рибаре

Рибаре
Р.Бања
Бољевац
Росица
Зубовац
М.Крушинце
Гревци

46. Сушица

Сушица
Позлата
Црквина

47. Текије

Рибаре-Реконструкција и изградња терена за велики
фудбал
Рибарска бања – Изградња улаза на путни правац КП 5281
КО Рибаре и уређење целе дужине путног правца који је
уједно и потенцијално противпожарни пут Специјалне
болнице
-Гревци-Асвалтирање пута према цркви Светог Антонија
Преподобног, бр. 2079 КО Гревци, дужине 300 м ширине 3
м
-Мало Крушинце – Санирање речног корита
Месну заједницу Рибаре чине седам насељених места:
Гревци, Мало Крушинце, Рибаре, Рибарска бања, Бољевац,
Росица и Зубовац, тако да су четири предлога недовољна ,
додајемо још:
-Прва фаза реконструкције Дома културе у Рибару
-Осветљење и изградња парка код моста у Рибару
-Пресвлачење асфалта у Зубовцу
-Асфалтирање пута од ТС-Агатоновићи-Младенвићи у
Росици
-Асфалтирање путног правца ка Бољевцу
-Проширење мреже уличне расвете на више места у свих
седам поменутих насељених места
-Санација ограде моста у горњем делу Сушице-засеок
Бучина
-Асфалтирање улица
*Пут поред школе Велизар Станковић Корчагин до моста
реке према Бучини дужине 110 м ширине 4 м са учешћем
грађана
*Пут у засеоку Димитријевићи у Црквини дужине 900 м
ширине 3 м
*у Старом селу пут према цркви Св.Петка дужине 650 м
ширине 3 м
*Пут у Сушици засеок Гагићи дужине 600 м ширине 3 м
*Пут од млекаре „Нина“ до куће Миловановић Дејана
дужине 100 м ширине 3 м (са учешћем грађана)
*Пут
у
Позлати
према
Анђелковићима
и
Добросављевићима дужине 500 м ширине 3 м
*У Позлати пут од сеоског гробља до куће куће Ђорђевић
Драгија дужине 150 м ширине 3м
-Сређивање Дома културе у насељеном месту Сушица и
Црквина
(Сушица: фасада,уређење велике сале и унутрашњост исте)
Црквина: кров, фасада, унутрашњост и столарија)
-Увођење градске водоводне мреже за сва три насељена
места
-Увођење централног грејања, ограђивање школског
дворишта и изградња спортског терена у школском
дворишту ОШ Владислав Савић Јан – одељење у у Текијама
-Асфалтирање улица у укупној дужини од 3 км 320 м
116

48. Трмчаре

49. Ћелије

50. Уједињене Нације

51. Цар Лазар

Трмчаре
Сеземча
Слатина

-Санација Дома културе у Текијама и изградња мокрог
чвора са септичком јамом
-Изградња канализационе мреже у насељеном месту
-Санација мостова на реци у насељеним местима Трмчаре,
Сеземча и Слатина
-Асфалтирање неасфалтираних улица уз учешће грађана
-Изградња канализационе мреже у Насељу Дрење (постоји
пројекат)
-Реконструкција НН мреже у сва три насељена места
-Асфалтирање пута од главног регионалног пута према
школи и даље према насељу Туфегџићи и Набрђе
-Реконструкција базена за пијаћу воду и делимична
реконструкција водоводне линије од школе до засеока
Судимци
-Пошљунчавање или асфалтирање путева и то
*од куће Мијајловић Мијајла до куће Мијајловић
Мирољуба 100 метара
*улица у потезу Блато-Јолићи
*улица Набрђе-Живковићи
*улица Судимци-асвалт
*улица од Великог моста до куће Ђурић Будимира
-Реконструкција Дома културе у Васићима
-Изградња ул.Божидара Станковића (Звечанска) са
попречним улицама
-Изградња Приштинске улице у дужини од 450 метара
-Изградња ул.Наде Павловић (Јанка Катића)у дужини140 м
-Изградња ул Чајкине у дужини од 160 м
-Изградња ул. Милана Петровића у дужини од 140 м
-Изградња попречних улица из ул.Комесара Вулета у
дужини од 200 м
-Реконструкција тротоара у ул.Драгомира Љубисављевића,
Милетине Буне и изградња тротоара у ул. Весник мира
-Замена азбестних цеви за воду ул.Цанкаревој, Милетине
буне и ул.Свете Љубисављевића
-Постављање мобилијара и уређење парка у старом делу
насеља
-Реконструкција асвалта и шахт-поклопаца у Багдалској
улици (ова улица је била у Програму развоја за 2021.
Годину)
-Улице које су доста кратке и уске су у веома лошем стању
а налазе се у близини парка Багдала и то:
*део улице Војводе Путника испред бр. 61 а,б,ц,д,е (слепа
улица) стари назив Радомира Стојадиновића
*Рличка улица (слепа)
*ул.Доментијева (слепа)
* ул. Гетеова
*ул.Балзакова
*ул.Бајронова
Све ове наведене улице су биле у Програму развоја за
2021.годину
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-Уређење Кошијског потока између ул.Мајке Југовића и
Немањине улице
-Замена азбесних цеви водоводне мреже у ул. Војводе
Путника
-Асфалтирање Магличке улице и решавање проблема са
канализационом мрежом
-Асфалтирање паркинга у ул. Василија Великог између бр.
1 и 3 и бројева 5 и 7 и завшетак асвалтирања наведен улице
до зграде у ул.Југ Богданова бр. 52
-Асфалтирање дела Синђелићеве ул од броја 5 до зграде у
ул.Југ Богдановој бр. 2,4, и 6
-Завршетак асфалтирања улице Копаоничких жртава
-Асфалтирање Железничке улице
-Уређење површине између зграда у ул.Југ Богдановој
бр.48, 50 и 52 (грађани су изразили спремност да
партиципирају у решавању овог проблема)

52. Центар

53. Читлук

54. Шанац

Читлук
Кошеви
Бегово брдо

Насељено место Читлук
-Асфалтирање ул.Поп Маринка у дужини од 450 метара
-Асфалтирање ул. Јустина Поповића (14.октобар) у дужини
од 600 метара
-Пресвлачење асфалта у ул.Милоја Закића и Десанке
Максимовић
Насељено место Бегово Брдо
-Асфалтирање пута до гробља у дужини од 450 метара
-Асфалтирање крака Хумске улице у дужини од 150 метара
Насељено место Кошеви
-Наставак асфалтирања улице Радојке Живковић која спаја
са насељеним местом Мачковац у дужини од 150 м и
асвалтирање бочних сокака у дужини од 70 и 80 метара
-Завршетак радова из 2020.године у ул.Властимира Ђузе
Стојиљковића а који се односи на незавршене радове који
су били планирани а представљају опасност за децу и
мештане који ту живе (банкине, започете шахте на
раскрсници као и постављање цеви за улаз у дворишта )
-Проширење гробља, прављење капеле и одржавање улице
до гробља
-Реновирање Дома културе
-Изградња пешачке стазе (платформе) на мосту у центру
села као и тротоара на магистралном путу
-Асфалтирање сокака улица у дужини од 1500 метара
-Уређење платоа код чесме

Градско Веће Града Крушевца
Градоначелник
Јасмина Палуровић
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