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Na osnovu ~lana 30, stav 1, ta~ka 1. Zakona o lokalnoj 

samoupravi ("Sl. glasnik RS" br. 9/02, 33/02 i 33/04) i ~lana 
20, stav 1, ta~ka 1. i 37. Statuta op{tine Kru{evac ("Sl. list 
op{tine Kru{evac" br. 3/2002), 

Skup{tina op{tine Kru{evac, na sednici od 14.09.2005. 
godine, donela je 

 
O D L U K U 

O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA 
SKUP[TINE OP[TINE KRU[EVAC 

 
^lan 1. 

 
U Poslovniku Skup{tine op{tine Kru{evac ("Sl. list 

op{tine Kru{evac" br. 10/2004) u ~lanu 33, stav 2. iza re~i 
"razre{ewe" dodati re~i "i izbor". 

 
^lan 2. 

 
U ~lanu 35. dodaje se novi stav 3 koji glasi: 
"Poziv za sednicu radnog tela dostavqa se ~lanovima 

radnog tela najkasnije 3 dana pre dana odr`avawa sednice. 
Predsednik radnog tela mo`e sazvati radno telo i u kra}em 
roku kada postoje opravdani razlozi koji se moraju 
obrazlo`iti." 

 
^lan 3. 

 
U ~lanu 36. posle stava 5 dodaje se novi stav koji glasi: 
"Na zahtev pojedinog ~lana radnog tela, wegovo izdvojeno 

mi{qewe konstatova}e se u izve{taju radnog tela." 
 

^lan 4. 
 
U ~lanu 51, posle stava 6 dodaje se novi stav koji glasi: 
"Sednice Skup{tine se odr`avaju u vremenu od 10 do 18 

sati sa prekidom od jednog sata, ukoliko Skup{tina na 
obrazlo`en predlog predsednika odborni~ke grupe ili 
predsednika Skup{tine druga~ije ne odlu~i." 

 
^lan 5. 

 
^lan 59. mewa se i glasi: 
"Pre prelaska na dnevni red, usvaja se zapisnik prethodne 

sednice. 
 
 
Skup{tina odlu~uje o zapisniku bez pretresa. 
Odbornik mo`e staviti primedbu na deo zapisnika koji 

sadr`i wegovo izlagawe. 
Primedbe se dostavqaju u pisanom obliku predsedniku 

Skup{tine do odlu~ivawa o zapisniku, postaju wegov 
sastavni deo i o wima se posebno ne glasa." 

 
^lan 6. 

 
U ~lanu 62, stav 5, iza re~i "govoriti" dodaju se re~i: "do 

tri minuta". 
 

^lan 7. 
 
U ~lanu 63, stav 1, iza re~i "redu" dodaju se re~i "kada 

mo`e da obrazlo`i svoje amandmane". 

 
^lan 8. 

 
U ~lanu 66. posle stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: 

"Pre prelaska na glasawe predsednik Skup{tine utvr|uje 
kvorum." 

 
^lan 9. 

 
U ~lanu 94, stav 1, iza re~i "traci" dodaje se zapeta i re~i 

"CD ili DVD-u", i u posledwem stavu iza re~i "bele{ke" 
bri{e se re~ "odnosno" a iza re~i "zapis" bri{e se ta~ka 
dodaje zapeta i re~i "odnosno zapis sa CD-a ili DVD-a". 

 
^lan 10. 

 
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavqivawa u 

"Sl. listu op{tine Kru{evac".  
 

SKUP[TINA OP[TINE KRU[EVAC 
 

I Broj: 020-18/2005                      PREDSEDNIK   
Branislava Brki}, s.r.   

 
 

 
138 
На основу чл. 24. ст. 1, чл. 27, ст. 3, чл. 47. ст. 2. Закона о 

становању ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 44/95, 49/95, 
16/97, 46/98 и 26/01) и чл. 20. Статута Општине Крушевац 
("Службени лист oпштине Крушевац" бр. 3/02),  

Скупштина oпштине Крушевац на седници од 
14.09.2005. године, донела је 

ODLUKU O STANOVAWU 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређују се услови и начин 

коришћења и одржавања стамбених зграда и станова 
на којима је носилац права коришћења општина 
Крушевац (у даљем тексту: станови општине), откуп 
станова општине, начин евидентирања и одлучивања о 
коришћењу средстава од продатих станова, давање 
станова у закуп и одређује организациону јединицу за 
проверу законитог утврђивања откупне цене стана. 

 
Члан 2. 

 
Станови општине у смислу ове Одлуке су: 
1. станови који су у друштвеној својини по основу 

национализације, конфискације, наслеђа, поклона и 
донација, 

2. станови изграђени и прибављени из средстава 
буџета општине, односно других средстава општине,  
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3. станови изграђени и прибављени из накнаде за 
уређивање и коришћење грађевинског земљишта или 
прибављени из других средстава за потребе 
расељавања лица у поступку реализације 
урбанистичких планова,  

4. станови изграђени из средстава солидарности за 
потребе учесника НОР за решавање стамбених потреба 
бораца и ратних инвалида, цивилних инвалида рата и 
чланова породица са којима је живео погинули учесник 
оружаних акција после 17. августа 1990. године, који није 
у радном односу, и лица која су остварила право на 
материјално обезбеђење по прописима о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,  

5. станови организација и заједница из области 
образовања, културе и физичке културе, које су 
престале да постоје, а чије је послове и запослене 
преузела општина, 

6. станови изграђени средствима амортизације и 
привређивања становима општине, 

7. станови изграђени и прибављени средствима од 
продатих станова општине путем откупа, 

8. станови изграђени срдствима солидарности који 
остану нераспоређени после престанка рада фонда 
солидарности. 

 
 
II. КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА ОПШТИНЕ 
 

Члан 3. 
 
Станови општине користе се по основу закупа. 
Лице коме је додељен стан на коришћење у складу 

са одредбама ове Одлуке закључујe уговор о закупу 
стана.  

Члан 4. 
 
Уговор о закупу стана из чл. 3. ове Одлуке са 

закупцем закључује Општина, који у име општине 
потписује председник општине или лице које он 
овласти, ако овом Одлуком није другачије прописано.  

Послове по захтеву за закључење уговора о закупу 
врши организациона јединица општинске управе 
надлежна за стамбене послове. 

Наплату закупнине врши организациона јединица 
општинске управе надлежна за послове рачуноводства. 

 
 
III. OТКУП СТАНОВА ОПШТИНЕ   
 

Члан 5. 
 
Општина је дужна да закупцу стана на неодређено 

време, на његов захтев у писменој форми, омогући 
откуп стана који користи, под условима прописаним 
Законом о становању. 

 
Члан 6. 

 
Уз захтев из претходног члана прилаже се: 
1. одлука о додели стана, 
2. уговор о закупу односно коришћењу стана,  
3. доказ о пребивалишту, 

4. скица собности стана, коју издаје организациона 
јединица Oпштинске управе надлежна за послове 
урбанизма и грађевинарства, 

5. скица положаја зграде на парцели, 

6. потврда о старости зграде, коју издаје 
организациона јединица Oпштинске управе надлежна 
за послове урбанизма и грађевинарства, 

7. потврда о дужини радног стажа лица које 
откупљује стан и његовог брачног друга,  

8. оверена изјава два сведока о чињеницама са 
којим члановима породичног домаћинства закупац 
стана користи тај стан и да ли поред овог стана он или 
неко од чланова породичног домаћинства има у 
својини другу стамбену зграду или стан, 

9. остали докази по потреби, зависно од основа за 
умањење откупне цене стана (инвалидитет, да је стан 
добијен по основу експропријације и др.). 

 
Члan. 7. 

 
Послове по захтеву за откуп стана врши 

организациона јединица Oпштинске управе надлежна 
за стамбене послове. 

Уговор о откупу стана у име Oпштине закључује 
председник општине или лице које он овласти. 

Потписи уговарача оверавају се од стране надлежног 
суда. 

Трошкове у вези откупа стана сноси купац. 
IV. НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА И ОДЛУЧИВАЊА 

        О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ОД 
      ПРОДАТИХ СТАНОВА 
 

Члан 8. 
 
Средства од продатих станова Oпштине посебно се 

евидентирају и користе  за прибављање нових станова и 
извођење радова на адаптацији стамбених зграда и 
станова Oпштине које су због дотрајалости неусловне за 
становање, а нису откупљени. 

Одлуку о прибављању станова и коришћењу 
средстава за адаптацију из претходног става доноси 
Sкупштина општине, на предлог Kомисије за стамбене 
послове Sкупштине општине (у даљем тексту: 
Kомисија). 

За адаптацију станова може се користити до 20% 
средстава којa се налазе на рачуну у моменту 
одлучивања. 

 
Члан 9. 
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Средства од станова продатих у смислу претходног 
члана и станови који се ослободе од ранијих корисника,  
користе се нарочито за:  

1. решавање стамбених потреба бораца и ратних 
инвалида, цивилних инвалида рата и чланова породица 
са којима је живео погинули учесник оружаних акција 
после 17. августа 1990., који нису у радном односу; 

2. исељавање лица која имају станарско право на 
становима у својини грађана, ради враћања тих станова 
власницима на коришћење, за чије је пресељење 
општина дужна да обезбеди други стан; 

3. решавање стамбених потреба лица која се 
исељавају из нехигијенских зграда и станова и зграда 
склоних паду; 

4. решавања стамбених потреба лица која су 
остварила право на материјално обезбеђење по 
прописима о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана, а која су неспособна за 
рад и немају чланове породице који су у радном 
односу; 

5. решавање неопходних кадровских и других 
потреба на територији општине. 

 
Члан 10. 

 
Средства од откупа станова изграђених за потребе 

расељавања воде се на посебном рачуну и могу се 
користити само за обезбеђивање станова за 
расељавање. 

 
V.  ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ У ЗАДОВОЉАВАЊУ 
      СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА 
 

Члан 11. 
 
Станови се дају у закуп на одређено или неодређено 

време. 
Доделу станова врши Kомисија, уколико овом 

Одлуком није друкчије прописано. 
Комисија одлучује и о захтевима за замену стана, 

утврђивање начина коришћења стана у случају кад 
закупац стана и чланови њиховог породичног 
домаћинства не користе стан дуже од једне, а најдуже 4 
године, одређивање новог закупца у случају кад лица 
која остану у стану после смрти закупца или његовог 
исељења не постигну споразум о томе  ко ће да постане 
нови закупац, као и у другим случајевима прописаним 
законом. 

 
Члан 12. 

 
Станови из чл. 2. тач. 3. ове Одлуке и средства од 

продаје тих станова користе се за расељавање станара у 
поступку уређивања грађевинског земљишта, о чему 
одлуку доноси Kомисија, на предлог Uправног одбора 
Дирекције за урбанизам и изгрaдњу Крушевац.  

 

Члan. 13. 
 
За решавање стамбених потреба бораца и ратних 

инвалида, цивилних инвалида рата и чланова породица 
са којима је живео погинули учесник оружаних акција 
после 17. августа 1990. године, који није у радном 
односу, уз захтев прилажу:  

- за борце доказ од војног одсека односно војне 
поште;  

- за остала лица доказ од организационе јединице 
Oпштинске управе надлежне за борачко-инвалидскe 
послове о признавању одређеног статуса; 

- за сва лица уверење надлежне службе за послове 
запошљавања да нису у радном односу. 

  
Члan 14. 

 
Обезбеђење станова за исељавање  лица која 

користе станове у својини грађана по основу станарског 
права ради враћања тих станова власницима врши се на 
основу решења организационе јединице надлежне за  
стамбене послове којим је утврђено право власника на 
обезбеђења станова од стране Oпштине и програма 
изградње станова за ове потребе. 

На основу решења из претходног става, Kомисија 
утврђује редослед обезбеђења станова, приоритет у 
решавању захтева и динамику обезбеђења станова.  

Право првенства за обезбеђење стана за пресељење 
носиоца станарског права има лице које нема решену 
стамбену потребу на територији Републике. 

 
Члан 15. 

 
Обезбеђење станова за исељавање власника или 

закупца стана из нехигијенских зграда и станова и 
зграда склоних паду, врши се на основу налаза 
грађевинске инспекције да се зграда или стан  не може 
извођењем грађевинских радова доведе у стање 
безбедно за становање, а корисник стана нема решене 
стамбене потребе на други начин. 

У случају из претходног става обезбеђује се стан који 
задовољава минималне услове становања, а стан или 
зграда из које се лице исељава руши се, без права на 
накнаду. 

 
Члан 16. 

 
Обезбеђење станова за решавање стамбених 

потреба лица која су остварила право на материјално 
обезбеђење по прописима о социјалној заштити и 
обезбеђењу социјалне сигурности грађана,  која су 
неспособна за рад и немају чланове породице који су у 
радном односу, врши се на основу исказаних потреба и 
листе приоритета коју на основу степена стамбене 
угрожености сачињава Центар за социјални рад. 

У случају из претходног става, Kомисија, у складу са 
законом,   преноси право давања стана у закуп Центру 
за социјални рад, а Центар за социјални рад доноси  
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решење о давању стана у закуп на одређено време, 
везано за време  остваривања права на материјално 
обезбеђење. 

 
Члан 17. 

 
Станови Oпштине могу се додељивати за решавање 

неопходних кадровских и других потреба на територији 
општине Крушевац (млади научни радници, уметници, 
стручњаци из одређених области и сл.). 

Одлуку из претходног става доноси Sкупштина 
општине, на предлог Kомисије за стамбене послове.  

Додела станова лицима из овог члана врши се на 
одређено време. 

 
Члан 18. 

 
Комисија се састоји од председника и четири члана, 

које именује Sкуппштина општине. 
Председник Kомисије је председник Sкупшине 

општине. 
Комисија се састаје по потреби, а сазива је и њеним 

радом руководи председник Kомисије. 
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја 

чланова. 
Послове за потребе Kомисије обавља 

организациона јединица Oпштинске управе надлежна 
за стамбене послове. 

Против одлуке Kомисије може се уложити приговор 
Sкупштини општине у року од 8 дана од дана пријема 
писменог обавештења или одлуке. Одлука Sкупштине 
општине донета по приговору је коначна. 

 
Члан 19. 

 
Рад Kомисије је јаван. 
По истеку календарске године,  Kомисија подноси 

Iзвештај о раду Sкупштини општине, који нарочито 
садржи: податке о реализацији законских обавеза у 
обезбеђењу станова за исељавање носилаца станарског 
права из станова у својини грађана, податке о 
становима о којима је одлучивано и на који начин, као и 
о другим питањима о којим је Kомисија одлучивала.  

 
 
VI. ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Члан 20. 
 
Одржавање стамбених зграда којима располаже 

Oпштина врши се у складу с прописима.  
 
 
VII.  ПРОВЕРА ЗАКОНИТОГ УТВРЂИВАЊА 
        ОТКУПНЕ ЦЕНЕ СТАНА 
 

Члан 21. 
 
Проверу законитог утврђивања откупне цене стана у 

друштвеној и државној својини на својој територији, по 

достављању овереног примерка уговора од стране 
суда, врши организациона јединица Oпштинске управе  
надлежна за послове рачуноводства. 

Организациона јединица из претходног става прати 
даље извршење уговорних обавеза купца станова 
општине до коначне исплате уговорене цене и врши 
усклађивање отплатне рате стана у складу са 
прописима. 

 
 
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члan 22. 
  
Ступањем на снагу ове Одлуке станови изграђени из 

средстава бивших радних заједница органа управе и 
посебних органа издвојиће се и расподељивати у 
складу са Уредбом о решавању стамбених потреба 
изабраних, постављених и запослених лица код 
корисника средстава у државној својини ("Службени 
гласник РС" бр. 41/02 и 76/02). 

 
Члан 23. 

 
Ближе критеријуме за доделу станова лицима 

обухваћеним овом Одлуком утврђује Sкупштина 
општине посебним актом.  

 
Члан 24. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о становању ("Општински службени лист 
Крушевац" бр. 9/92).  

 
Члан 25. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Крушевац". 
 

SKUP[TINA OP[TINE KRU[EVAC 
 

I Broj: 360-21/2005                 PREDSEDNIK   
Branislava Brki}, s.r.   
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На основу чл. 100. Закона о заштити животне средине 

("Сл. глasnik РС" бр.135/04) и чл. 20. Статута општине 
Крушевац ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 3/2002), 

Скупштина општине Крушевац, на седници одржаној 
дана 14.09.2005. године, донела је  

 
O D L U K U 

O OSNIVAWU FONDA ZA ZA[TITU 
@IVOTNE SREDINE OP[TINE KRU[EVAC 

 
Члан 1. 

 
Ради обезбеђења финансијских средстава за 

подстицање oчувања, заштите и унапређивања животне 
средине i energetske efikasnosti на територији општине 
Крушевац, оснива се Фонд за заштиту животне средине (у 
даљем тексту: Фонд). 
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Послови Фонда 

 
Члан 2. 

 
Фонд обавља послове у вези са финансирањем 

припреме спровођења и развоја програма, пројеката и 
других активности у области очувања, одрживог 
коришћења, заштите и унапређења животне средине, као 
и у области енергетске вредности и коришћења 
обноvљивих извора енергије, а нарочито: 

1. стручне и друге послове у вези са прибављањем, 
управљањем и коришћењем средстава Фонда; 

2. вођење базе података о програмима, пројектима 
и другим активностима у обласtи заштите животне 
средине и енергетске ефикаснисти, као и потребним и 
расположивим финансијским средствима за њихово 
остваривање; 

3. подстицање, успостављање и остваривање 
сарадње са међународним и домаћим финансијским 
институцијама и другим правним и физичким лицима ради 
финансирања заштите животне средине и енергетске 
ефикасности у складу са Локалним програмом. 
 

Средства Фонда 
 

Члан 3. 
 

Средства Фонда остварују се из следећих извора: 
1. наменских средстава буџета јединице локалне 

самоуправе остварених по основу одређених накнада из 
чл. 84., чл. 85. и чл. 87. Закона о заштити животне средине  
("Сл. лист РС", бр.135/04); 

2. средстава остварених по основу промене 
власништва предузећа остварених у поступку 
приватизације, при чему се висина истих остварује по чл. 
60. став 1. тачка 5. Закона о приватизацији ("Сл. гл. РС", бр. 
38/2001, 18/2003,45/2005);  

3. других средстава буџета Општине, по посебним 
одлукама и према могућностима буџета у текућој години; 

4. прилога, донација, поклона и помоћи; 
5. других извора у складу са законом. 

 
Члан 4. 

 
Фонд има свој жиро рачун. 

 
  

Коришћење средстава фонда 
 

Члан 5. 
 

Средства Фонда користе се за финансирање акционих и 
санационих  планова у складу са Локалним програмом, а 
нарочито за: 

 
1. заштиту, очување и побољшање квалитета 

ваздуха, воде, земљишта и шума;  
2. санацију одлагалишта отпада, подстицање 

смањења отпада, рециклажу и поновну употребу отпада; 

3. подстицање чистије производње и примену 
најбоље доступних техника за рад постројења и обављање 
активности; 

4. технологије и производе који смањују 
оптерећење и загађење животне средине; 

5. заштиту и очување биодиверзитета; 
6. подстицање одрживог коришћења заштићених 

природних добара; 
7. подстицање одрживог развоја руралног подручја; 
8. подстицање коришћења обновљивих извора 

енергије и повећану енергетску ефикасност; 
9. подстицање чистијег транспорта; 
10. подстицање одрживих привредних делатности, 

односно одрживог привредног развоја; 
11. унапређење система информисања о стању 

животне средине, праћење и оцењивање стања животне 
средине, као и увођење система управљања животном 
средином; 

12. подстицање образовних, истраживачких и 
развојних студија, програма, пројеката  и других 
активности, укључујући и демонстрационе активности; 

13. суфинансирање превентивних и интервен-тних 
мера у ванредним околностима загађивања животне 
средине. 

 
 

Начин коришћења средстава Фонда 
 

Члан 6. 
 

Средства Фонда дају се правним и физичким лицима, 
корисницима средстава, ради финансирања намена 
утврђених у чл. 5. ове одлуке а у складу са чл. 93. Закона о 
заштити животне средине (" Сл. гл. РС", бр. 135/04) путем 
помоћи и донација на основу јавног конкурса који 
објављује Фонд. 

Фонд не расписује јавни конкурс ако као уговорна 
страна непосредно суфинансира и учествује у рализацији 
програма, пројеката и других активности, у складу са 
Zаконом. 

Општим актом Фонда утврђују се услови које морају 
испуњавати корисници средстава Фонда, услови и начин 
додељивања i vra}awa његових средстава, критеријуми и 
мерила за оцењивање предлога пројеката, односно 
захтева за додељивање средстава, начин праћења 
наменског коришћења средстава и уговорених права и 
обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање, 
vra}awe и коришћење средстава Фонда. 
 

Органи Фонда 
 

Члан 7. 
 

Органи Фонда су: Uправни одбор и Nадзорни одбор. 
 

Управни одбор 
 

Члан 8. 
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Управни одбор има девет чланова које чине: 

председник, заменик председника и седам чlанова. 
Председника, заменика председника и чланове 

Uправног одбора именује и разрешава Скупштина 
општина Крушевац. 

Мандат чланова Uправног одбора траје четири године. 
Скупштинa општине Крушевац може разрешити 

чланове Uправног одбора и пре истека рока на који су 
именовани. 

 
Управни одбор Фонда: 
1. доноси Пословник о свом раду 
2. доноси годишњи и средњорочни програм рада на 

који сагласност даје Скупштина општине Крушевац, а 
извештај о остваривању програма рада за протеклу годину 
доставља истој најкасније до 31. марта текуће године или у 
друго време на њен захтев  

3. доноси Одлуку о коришћењу средстава Фонда  
4. утврђује критеријуме за коришћење средстава 

Фонда  
5. доноси опште акте.  
  
 

Надзорни одбор 
 

Члан 9. 
 

Надзорни одбор има пет чланова које чине: 
председник, заменик председника и три члана. 

Председника, заменика председника и чланове 
Nадзорног одбра именује и разрешава Скупштина 
општина Крушевац. 

Мандат Nадзорног одбора траје четири године. 
Скупштине општине Крушевац може разрешити 

чланове Nадзорног одбора и пре истека рока на који су 
именовани. 

 
Надзорни одбор Фонда: 

 
1. врши контролу над рационалним коришћењем 

средстава Фонда 
2. доноси Пословник о свом раду 
3. врши надзор над законитошћу рада Управног 

одбора  
4. обавља и друге послове . 

 
 

Јавност рада Фонда 
 

Члан 10. 
 

Рад Фонда је јаван. 
Фонд благовремено и истинито обавештава јавност о 

обављању своје делатности за коју је основан. 
Фонд може ускратити давање информација која је 

прописана као службена или пословна тајна. 
 
Обављање стручних и других послова 

 

Члан 11. 
 

Административно-техничке послове за потребе Фонда 
обавља организациона јединица Општинске управе 
Крушевац надлежна за послове екологије. 

 
Прелазне одредбе 

 
Члан 12. 

 
Ова одлука ступа осмог дана од објављивања у 

"Службеном листу општине Крушевац".                           
 

SKUP[TINA OP[TINE KRU[EVAC 
 

I Broj: 501-118/2005                     PREDSEDNIK   
Branislava Brki}, s.r.   
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Na osnovu ~lana 98. Zakona o planirawu i izgradwi 

("Slu`beni glasnik RS" br. 47/03) i ~lana 20. Statuta 
op{tine Kru{evac ("Slu`beni list op{tine Kru{evac" br. 
3/02), 

Skup{tina op{tine Kru{evac na sednici odr`anoj 
14.09.2005. godine, donela je 

 
O D L U K U 

O DOPUNI ODLUKE O POSTAVQAWU MAWIH 
MONTA@NIH I DRUGIH POKRETNIH OBJEKATA NA 

JAVNIM POVR[INAMA 
 

^lan 1. 
 
U Odluci o postavqawu mawih monta`nih i drugih 

pokretnih objekata na javnim povr{inama ("Sl. list 
op{tine Kru{evac" br. 3/05) u ~lanu 3 posle re~i "table" 
dodaju se re~i: "slikarski {tafelaji i grafi~ke mape". 

 
^lan 1a. 

 
U ~lanu 27, stav 2 iza re~i "kwige" stavqa se zapeta, 

veznik "i" se bri{e, a posle re~i "novine" dodaju se re~i: 
"kasete, CD-i, slike, grafike, skulpture i druga dela 
likovne i primewene umetnosti."  

 
^lan 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine Kru{evac". 
 

SKUP[TINA OP[TINE KRU[EVAC 
 

I Broj: 352-817/2005                     PREDSEDNIK   
Branislava Brki}, s.r.   
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Na osnovu ~lana 20. Statuta op{tine Kru{evac 

("Slu`beni list op{tine Kru{evac" br. 3/02), i ~lana 100. 
Poslovnika ("Slu`beni list op{tine Kru{evac" br. 
10/2005), 

Skup{tina op{tine Kru{evac na sednici odr`anoj dana 
14.09.2005. godine, donela je  

 
O D L U K U 
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O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ODBORNIKA I 
^LANOVA RADNIH TELA SKUP[TINE OP[TINE 

KRU[EVAC 
 

^lan 1. 
 

U Odluci o naknadama odbornika i ~lanova radnih tela 
Skup{tine op{tine Kru{evac ("Sl. list op{tine 
Kru{evac" br. 11/92, 4/93, 1/96 i 2/02), ~lan 4. mewa se i glasi: 

 
"^lan 4. 

 
Odbornicima i ~lanovima radnih tela Skup{tine, kada 

u~estvuju u radu sednice Skup{tine, odborni~ke grupe i 
radnog tela, pripada naknada izgubqene zarade i drugih 
tro{kova za obavqawe odborni~ke du`nosti u visini od 
3,5% prose~ne mese~ne zarade u op{tini Kru{evac prema 
posledwem objavqenom podatku Republi~kog organa 
nadle`nog za poslove statistike, za svaki dan proveden u 
radu Skup{tine, odborni~ke grupe i radnih tela 
Skup{tine". 

 
^lan 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine Kru{evac". 
 

SKUP[TINA OP[TINE KRU[EVAC 
 

I Broj: 020-17/2005                     PREDSEDNIK   
Branislava Brki}, s.r.   
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Na osnovu ~l. 54, stav 1  Zakona o planirawu i izgradwi 

("Sl. glasnik RS" br. 47/03) i ~l. 20. Statuta op{tine 
Kru{evac ("Sl. list op{tine Kru{evac" br. 3/2002), 
      Skup{tina op{tine Kru{evac na sednici odr`anoj dana 
14.09.2005. godine, donosi  
   
 

PLAN DETAQNE REGULACIJE  

ZA REGULACIJU GARSKOG POTOKA  
OD ST. 0+000.00 DO ST 1+019.68  

(U ZONI OBILAZNICE) 
 
1.  OP[TE ODREDBE PLANA 

  
1.1. Polo`aj i granica podru~ja koje se ure|uje Planom 

detaqne regulacije 
  

1.2. Ciqevi izrade plana i koncepcija ure|ewa podru~ja 
obuhva}enog Planom  

  
1.3. Pravni i planski osnov za izradu Plana detaqne 

regulacije 
  

1.4. Ste~ene urbanisti~ke obaveze 
  

1.5. Osnovna koncepcija plana 
  

2. PRAVILA URE\EWA 
  

2.1. Postoje}e stawe 
  

2.2. Status zemqi{ta (javno i ostalo gra|evinsko 
zemqi{te) 

  
2.3. Re`im kori{}ewa zemqi{ta 

  
2.4. Planirana namena i karakter prostora i gra|evina 

  
2.5. Regulaciona i nivelaciona re{ewa   
2.6. Saobra}ajnice i komunalne instalacije 
2.7. Uslovi za{tite `ivotne sredine i ure|ewe 

prostora za odbranu i za{titu 
  
2.7.1. Uslovi za{tite nepokretnih kulturnih dobara 

i wihove za{ti}ene okoline 
2.7.2. Uslovi za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine 
2.7.3. Uslovi za za{titu prirode  
2.7.4. Uslovi za{tite od elementarnih nepogoda 
2.7.5. Uslovi za{tite od ratnih razarawa 

  
3. PRAVILA GRA\EWA 

3.1. Pravila izgradwe regulacije 
3.2. Uslovi parcelacije 

  
4. ETAPNOST IZGRADWE 

 
     Grafi~ki prilozi: 
 
  1.  Izvod iz GP-a Kru{evac 1:10 000 
  2.  Overena katastarska podloga   1: 2 500 
  3.  Katastarsko stawe   1:1 000 
  4.  Postoje}e stawe   1:1 000 
  5.  Plan namene povr{ina  1: 1 000 
  6.  Plan javnog i ostalog gra|evinskog 
       zemqi{ta 

 1: 1 000 

  7.  Plan regulacije, nivelacije i  
       hidrotehni~kih instalacija 

 1: 1 000 

  8. Plan regulacije i parcelacije javnog 
       gra|evinskog zemqi{ta 

 1: 1 000 

 
1. Op{te odredbe plana 
 
1.1. Polo`aj i granica podru~ja koje se ure|uje 
        Planom detaqne regulacije 
 
Podru~je koje je obuhva}eno Planom detaqne regulacije 

pripada Op{tini Kru{evac, katastarskoj op{tini ^itluk, 
Lazarica i Jasika. Odlukom o pristupawu izradi plana 
obuhva}eno je podru~je koje je ograni~eno sa severne strane 
Zapadnom Moravom tj. zona u{}a Garskog potoka u Zapadnu 
Moravu i zona dodira trase regulisanog toka sa 
novoprojektovanom trasom severne obilaznice i regionalnog 
puta br.102. 

Bli`im granicama Plana detaqne regulacije obuhva}en 
je prostor koji po~iwe  u zoni u{}a Garskog potoka u Zapadnu 
Moravu. Granica se nastavqa du` poqskog puta koji je 
paralelan sa uspornim nasipom  Garskog potoka sve do petqe 
severne obilaznice obuhvataju}i prostor putnog nasipa 
petqe koji je istovremeno i hidrotehni~ki nasip, zatim se~e 
izgra|enu severnu obilaznicu i skre}e severo-isto~no 
obuhvataju}i prostor putnog nasipa novoprojektovanog 
regionalnog puta br.102 koji je istovremeno i hidrotehni~ki 
nasip, zatim u smeru jugo-istok nastavqa du` poqskog puta 
koji je paralelan sa pomenutim nasipom sve do kraja 
tretirane deonice regulacije, odakle skre}e na jugo-zapad i 
nastavqa du` poqskog puta pored nasipa regulacije potoka 
sve do severne obilaznice koju se~e i obuhvata prostor 
putnog nasipa petqe koji je istovremeno i hidrotehni~ki 
nasip nasip regulacije potoka. Granica se nastavqa severo-
zapadno sve do u{}a Garskog potoka u Zapadnu Moravu gde se 
granica zavr{ava. 

Povr{ina podru~ja koje se obra|uje ovim planom je 5 ha 
35,73 ari. 

Podru~je koje je obuhva}eno Planom detaqne regulacije 
sa~iwavaju slede}e katastarske parcele: 

 
 K.O. ^itluk: 172/1 (deo); 173 (deo); 174 (deo); 2040/3 

(deo); 2061/58 ( deo), 2061/81 (deo); 2061/83 (deo);  2061/84 (deo);  
2040/2 (deo); 159 (deo); 160 (deo); 189 (deo); 

 K.O. Lazarica: 2103/74; 2103/75; 2103/39; 2103/40; 
2103/68; 678/2 (deo); 678/3 (deo); 674/3; 679/1(deo);  680/1 (deo); 
681 (deo); 671/1 (deo); 2076/4 (deo); 683/4; 685; 2103/72; 686 (deo); 
2103/88 (deo);  2103/78 (deo); 2103/77 (deo); 2103/86; 2103/56 
(deo); 2103/57 (deo); 2103/58 (deo); 2103/48;  2103/81; 671/6 (deo); 
2103/63 (deo); 2103/64 (deo); 2103/62 (deo); 2103/55 (deo); 2103/67 
(deo); 2103/83; 2103/76;  2103/53; 2103/52; 2103/50; 2103/46; 
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2103/47; 2103/49; 684; 683/2; 683/1; 2103/37; 678/1; 677; 2103/33;  
2103/34;  2103/38;   2103/6 (deo);  

 K.O. Jasika: 3262/75 (deo); 3262/76 (deo); 3262/81; 
3262/84 (deo) 3263/58 (deo); 3263/54 (deo); 3262/29 (deo); 3262/26 
(deo); 3262/71 (deo); 3262/72 (deo); 3262/73 (deo); 3226/1 (deo); 
3226/8 (deo); 3226/5 (deo); 3226/3 (deo); 3226/9 (deo); 3226/6 
(deo); 3226/2 (deo); 3226/4 (deo); 3227/4 (deo); 3262/27 (deo); 
3262/25 (deo); 3262/85 (deo); 3262/74 (deo);  3262/24; 3262/83; 
3262/17 (deo); 3262/16; 3262/13 (deo); 3262/14; 3262/15; 3262/3; 
3262/2 (deo);  3262/1 (deo);  3232 (deo);  2133 (deo). 

Geodetska podloga kao osnova za rad PDR za regulaciju 
Garskog potoka od st. 0+000.00 do st. 1+019.68 ( u zoni 
obilaznice )  dobijena je na kompakt diskovima koji su 
preuzeti od Op{tinske uprave. Na diskovima se nalaze 
skenirani i georeferencirani katastarski planovi i to: 

1. Disk broj 4047 20 LD 37766 nalaze se slede}i detaqni 
listovi: 3,4 u razmeri 1:2500 KO Lazarica. 

2. Disk broj 4047 20 LA 37764 nalazi se slede}i detaqni 
list: 2 u razmeri 1:2500 KO ^itluk. 

3. Disk broj 4051 19 R B07204 nalaze se slede}i detaqni 
listovi: 6,7  u razmeri 1:2500 KO Jasika. 

Skenirani i georeferencirani planovi postavqeni su u 
dr`avni koordinatni sistem odgovaraju}im softverom, tako 
da se dobila jedinstvena katastarska podloga za izradu plana. 
Obzirom da se podru~ije obuhva}eno planom nalazi na 
katastarskim planovima u razmeri 1:2500, a zbog zakonske 

regulative za izradu Plana detaqne regulacije podloge 
kori{}ene za daqu razradu su u razmeri 1:1000.    

 
1.2.  Ciqevi izrade plana i koncepcija ure|ewa i 
        izgradwe podru~ja obuhva}enog Planom  
        detaqne regulacije 
 
Ciqevi izrade plana ~ine skup konkretnih ciqeva i 

zadataka koji proisti~u iz  neposrednih potreba i zahteva 
regulacije podru~ja obuhva}enog Planom. 

Analiza podataka o potrebama podru~ja i zahteva 
gradskih slu`bi na podru~ju PDR-a ukazuje da su zna~ajni 
slede}i ciqevi i zadaci: 

- definisanost trajne regulacije Garskog potoka;  
- planirawe vrste i polo`aja komunalne opreme i 

celokupne infrastrukture; 
- odre|ivawe povr{ina javnog gra|evinskog 

zemqi{ta; 
- definisawe podataka o parcelama. 

 
1.3.  Pravni i planski osnov za izradu i  
        dono{ewe Plana 
 
Polazni pravni i planski osnov za pripremu, izradu i 

dono{ewe predmetnog plana ~ini dokumentacija data u 
slede}im tabelama: 

 
Tabela 1 - Pravni osnov za izradu PDR-a 

 
Dokument Glasilo Broj Datum Prilog 

Zakon o planirawu i izgradwi "Sl. glasnik RS" 47/03 13.05.03 - - 
Pravilnik o op{tim uslovima o 
parcelaciji, uslovima i postupku 
izdavawa akta o urbanisti~kim uslovima 
..... 

"Sl. glasnik RS" 75/03 30.08.03 - - 

Odluka o izradi Plana detaqne regulacije 
"Sl. list 
Op{tine 

Kru{evac" 
350-185/05 26.03.2005. Sastavni deo 

elaborata 

Zakqu~ak o utvr|ivawu predloga plana i 
upu}ivawu na javni uvid    Sastavni deo 

elaborata 

Izve{taj o radu planske komisije    Sastavni deo 
elaborata 

Tabela 2 - Planski osnov za izradu RP-a 

Dokument Glasilo Broj 
Prostorni plan Republike Srbije "Sl. glasnik RS" 13/96 

Generalni plan "Slu`beni  list op{tine Kru{evac" 4/05 
 

 
1.4. Ste~ene urbanisti~ke obaveze 
 
Za podru~je obuhva}eno ovim planom predhodno su 

ura|eni Uslovi za ure|ewe prostora (izmene i dopune) 
Magistralna saobri}ajnica M5 (severni obilazak Kru{evca) 
od strane Zavoda za urbanizam i izgradwu - Kru{evac pod 
br.03 1068 od 30.06.1993.god.. 

 
1.5. Osnovna koncepcija plana 
 
GP-om Kru{evac podru~je obuhva}eno Planom nalazi se u 

zoni gde je osnovna namena prostora poqoprivreda. 
Planom detaqne regulacije definisa}e se pravila 

ure|ewa i pravila gra|ewa na obuhva}enom podru~ju, kao i 
status gra|evinskog zemqi{ta. 

 
2. Pravila ure|ewa 
 
2.1. Postoje}e stawe lokacije 
 

Garski potok je desna pritoka Z. Morave i uliva se oko 
100m uzvodno od mosta na putu Kru{evac-Jasika. Podru~je 
obuhva}eno Planom detaqne regulacije se sa isto~ne strane 
jednim delom naslawa  na novoprojektovanu trasu regionalni 
put R 102 Kragujevac-put-Kru{evac. Sa severne strane 
preseca izgra|eni deo severne zaobilaznice oko Kru{evca i 
prostire se sve do zone u{}a Garskog potoka u Zapadnu 
Moravu, a sa zapadne strane nalaze se privatne parcele.  

Postoje}a Magistralna saobra}ajnica M5 (severna 
obilaznica oko Kru{evca), novoprojektovana trasa 
regionalnog puta br. 102 u okviru granice plana }e planom 
biti definisane saobra}ajnice koje }e po statusu biti javno 
gra|evinsko zemqi{te. 

Ovim planom }e se definisati javno gra|evinsko 
zemqi{te i opredeliti za izgradwu regulacije potoka. 

 
2.2. Status zemqi{ta (javno i ostalo  
        gra|evinsko zemqi{te) 
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Zakonom o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS", 
br.47/03) definisana je podela gra|evinskog zemqi{ta na 
javno gra|evinsko zemqi{te i ostalo gra|evinsko zemqi{te, 
tako da }e se ovim planom isto opredeliti za definisanu 
podelu.  

Ovim planom obuhva}en je  deo prostora postoje}e 
Magistralne saobra}ajnice M5 (severna obilaznica oko 
Kru{evaca), novoprojektovana trasa regionalnog puta br.102 
i povr{ine koje su planom namene opredeqene za za izgradwu 
regulacije potoka (tj. minor korito sa odbrambenim 
nasipima i poqskim putevima pored istih) od u{}a Garskog 
potoka u Zapadnu Moravu pa uzvodno  1 200m tako da 
celokupni prostor  ima karakter javnog zemqi{ta.  

Za javno gra|evinsko zemqi{te u granicama Plana 
opredeqene su slede}e katastarske parcele i delovi 
katastarskih parcela: 

 delovi katastarskih parcela KO ^itluk 
172/1; 173; 174; 2040/3; 2061/58, 2061/81; 2061/83; 2061/84;  

2040/2; 159; 160; 189; 
 cele katastarske parcele KO Lazarica 
2103/74; 2103/75; 2103/39; 2103/40; 2103/40; 2103/68; 674/3; 

683/4; 685; 2103/72; 2103/86; 2103/48;  2103/81; 2103/83; 2103/76; 
2103/53; 2103/52; 2103/50; 2103/46; 2103/47; 2103/49; 684; 683/2; 
683/1; 2103/37; 678/1; 677; 2103/33;  2103/34;  2103/38;    

 delovi katastarskih parcela KO Lazarica 
678/2; 678/3; 679/1; 680/1; 681; 671/1; 2076/4; 686; 2103/88;  

2103/78; 2103/77; 2103/56; 2103/57; 2103/58; 671/6; 2103/63; 
2103/64; 2103/62; 2103/55; 2103/67; 2103/6;  

 cele katastarske parcele KO Jasika 
3262/81; 3262/24; 3262/83; 3262/16; 3262/14; 3262/15; 3262/3;  
 delovi katastarskih parcela KO Jasika 
3262/75; 3262/76; 3262/84; 3263/58; 3263/54; 3262/29; 3262/26; 

3262/71; 3262/72; 3262/73; 3226/1; 3226/8; 3226/5; 3226/3; 3226/9; 
3226/6; 3226/2; 3226/4; 3227/4; 3262/27; 3262/25; 3262/85; 3262/74;  
3262/17; 3262/13; 3262/2;  3262/1;  3232;  2133; 

Kao javno gra|evinsko zemqi{te ovim planom odre|ena je 
povr{ina koja je planom namene opredeqena za izgradwu 
regulacije potoka (tj. minor korito sa odbrambenim 
nasipima i poqskim putevima koji su paralelni sa 
pomenutim nasipima). 

 
2.3. Re`im kori{}ewa zemqi{ta 
 
Zemqi{te obuhva}eno granicom Plana regulacije nalazi 

se uglavnom u privatnoj svojini, a delimi~no su i u dr`avnoj 
svojini. 

Regulacija korita sa odbrabenim nasipima i poqskim 
putevima paralelnim sa nasipima u brawenom podru~ju ~ine 
jedinstvenu celinu.  

Kordinate prelomnih ta~aka za geodetsko obele`avawe 
javnog gra|evinskog zemqi{ta  dati su grafi~kom delu - plan 
parcelacije gra|evinskog zemqi{ta sa elementima za prenos 
na teren. 

 
Tabela 3 - Ukupna povr{ina javnog zemqi{ta u odnosu na povr{inu PDR-a 

 
Povr{ina 
javnog 

gra|evinskog  
zemqi{te 

KO ^itluk KO Lazarica KO Jasika procentualno 
u~e{}e 

5ha 35a 73m2 61a 74m2 2ha 92a 92m2 1ha 81a 07m2 
11.52 
54.68 
33.80 

 
 
2.4. Planirana namena prostora i gra|evina 
 
Namena kompletnog profila regulisanog toka da omogu}i 

proticawe merodavnog proticaja velike vode tj. verovatno}e 
pojave jednom u 100 godina od         Q = 44 m3. 

Deonica regulisanog toka po~iwe od u{}a Garskog potoka 
u Zapadnu Moravu st. 0+000,00 pa uzvodno do st.1+019.68 kao 
otvoreni tip regulacije. 

 
2.5. Regulacina i nivelaciona re{ewa 
 
Prilikom utvr|ivawa osovine regulisanog toka u zoni 

u{}a i dodira sa trasom severne obilaznice data je prednost 
trasi ove saobra}ajnice kao i prikqu~nim saobra}ajnicama 
(formiranoj petqi). Na planu regulacije, nivelacije i 
hidrotehni~kih instalacija je data osovina regulisanog toka 
sa elementima krivina. 

Usvojen je podu`ni pad nivelete dna regulisanog toka od 
1,6 promila na delu odbrambenog nasipa pored desne obale 
reke Zapadne Morave od st. 0+062.84 pa do kraja tretirane 
deonice st. 1+019.68, dok je na delu inundacije pored Zapadne 
Morave od st 0+005.00 do st.0+062.84 usvojen pad od 10 promila 
tj. na toj deonici je uvo|ewe voda Garskog potoka prilikom 
niskog vodostaja u Zapadnoj Moravi, predvi|no putem 
brzotoka uz adekvatno osigurawe samog u{}a. 

 
2.6. Saobra}ajnice i komunalne instalacije 
 
Paralelno sa uspornim nasipima pored Garskog potoka 

predvi|eni su poqski putevi {irine 3m  koji su povezani sa 
svim dosada{wim pristupnim putevima a u sklopu 

saobra}ajnog ~vora na obilaznici. Na delu prolaska 
regulisanog toka ispod mosta obilaznice proticajni profil 
se ne mewa. 

U zoni severne obilaznice Kru{evac planira se izgradwa 
nove gradske vodovodne linije  250mm, kako je prikazano u 
grafi~kom prilogu. 

Ispod nasipa severne obilaznice Kru{evac sa leve 
strane regulisanog toka predvi|en je prikqu~ak ^itlu~kog 
kolektora na budu}i planirani gradski kolektor "C" koji je 
sa desne strane regulisanog toka, kako je prikazano u 
grafi~kom prilogu. Sve cevi koje se postavqaju ispod 
regulisanog potoka i u trupu saobra}ajnice postaviti 
upravno na osovinu (regulisanog  potoka i saobra}ajnice) i 
obavezno ih ugraditi u za{titnoj ~eli~noj cevi. 

 
2.7. Uslovi za{tite obuhva}enog podru~ja 
 
2.7.1. Uslovi za{tite nepokretnih kulturnih  
           dobara i wihove za{ti}ene okoline 
 
Na podru~ju obuhva}enom planom, kao i u wegovoj {iroj 

okolini, ne postoje za{ti}ena kulturna dobra ni 
ambijentalne celine. 

 
2.7.2. Uslovi za{tite i unapre|ewe  
   `ivotne celine 
 
Objekat regulacije vodotoka po svojoj nameni je u 

funkciji za{tite zemqi{ta i `ivotne sredine. Ispravno 
izvedenom regulacijom obezbe|uje se za{tita od plavqewa i 
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odno{ewa zemqi{ta. Jedna od mera za{tite treba da bude i 
zabrana bacawa otpada u korito potoka {to je obaveza 
nadle`nih institucija. 

 
2.7.3. Uslovi za za{titu prirode 
 
Na podru~ju obuhva}enom Urbanisti~kim projektom nema 

objekata posebnih prirodnih vrednosti niti za{ti}enih 
prirodnih dobara. 

 
2.7.4. Uslovi za{tite od elementarnih nepogoda 
 
Pri izradi tehni~ke dokumentacije voditi ra~una o 

stepenu seizmi~nosti podru~ja (VIII zona) i istu uraditi u 
skladu sa merama predvi|enim Pravilnikom o tehni~kim 
normativima za izgradnju objekata u seizmi~kim podru~jima. 

 
2.7.5. Uslovi za{tite od ratnih razarawa  
 
U skladu  sa aktom br. 848-2 od 02.10.2003 godine izdatim od 

strane Ministarstva odbrane, Sektor za gra|evinsko-
urbanisti~ku delatnost, Uprava za ure|ewe prostora i 
infrastrukturu odbrane neme posebnih uslova i zahteva za 
prilago|avawe potrebama odbrane zemqe, osim obaveze 
primene svih normativa, kriterijuma i standarda u skladu sa 
Zakonom o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS", br. 
47/03). 

Na osnovu ~lana 43, 57 i 58 Zakona o odbrani ("Sl. list 
SRJ" broj 43/94), ~lana 22. Uredbe o organizovawu i 
osposobqavawu jedinica civilne za{tite i o merama za{tite 
i spasavawe civilnog stanovni{tva i materijalnih dobara 
("Sl. list SRJ" broj 54/94), ~lana 74, 75, 76, i 79 Zakona o 
odbrani RS ("Sl glasnik RS" broj 45/91) i ~lana 6, 7, 8, 9 i 10 
Uredbe o organizovawu i funkcionisawu civilne za{tite 
("Sl. glasnik RS broj 21/92), Op{tinski {tab civilne 
za{tite Kru{evac na svojoj sednici odr`anoj dana 29.10.2001. 
godine doneo je Odluku o utvr|ivawu stepena ugro`enosti 
naseqenih mesta u op{tini Kru{evac sa rejonima 
ugro`enosti i odre|enom vrstom i obimom za{tite u tim 
rejonima. Primena ove Odluke je obavezna prilikom izrade 
urbanisti~kih planova. 

 
3. Pravila gradwe  
 
3.1. Pravila gra|ewa regulacije toka 
 
Proticajni profil regulacije usvojen je kao dvogrubni 

trapezni profil sa minorom dubine 1,0m, {irine dna od 3,0m 
i nagib kosina 1:1. Na krajevima kosina minor korita 
predvi|ene su bankine (berme) {irine od 1,0m. Prate}i 
nasipi koji sa~iwavaju takozvani gorwi trapezni profil 
iznad bermi imaju nagib kosina 1:2 i {irinu u kruni 2,0m. 
Kruna nasipa regulisanog toka je nadvi{ena u odnosu na 
kontrolnu ra~unsku vodu za 20cm, a nadvi{ewe dowe ivice 
konstrukcije mosta na zaobilaznici iznad kontrolne 
ra~unske vode je 2m, 

Osigurawe korita od dubinske i bo~ne erozije minor 
korita u kome vladaju najve}e brzine i naponi smicawa 
izvr{eno je pomo}u betonske obloge minor korita debqine 
od 15cm od betona MB-20 sa dilatacionim spojnicama na 
prelomima u sredini dna i krajevima minor korita kao i na 
podu`nom rastojawu od po 4,0m. Za{tita zemqanog dela 
proticajnog profila je putem humunizirawa i zatravqivawa. 
Na po~etku i na kraju tretirane deonice  predvi|eni su 
popre~ni pojasevi od betonskog preseka 1,0/1,0m MB-20. 

 
3.2. Uslovi parcelacije 
 
Planom detaqne regulacije obuhva}ene su katastarske 

parcele razli~itih povr{ina i oblika, koje su neke 
izgra|ene, a neke neizgra|ene. 

Ovim planom predvi|eno je javno gra|evinsko zemqi{te 
(povr{ina koja je opredeqena za izgradwu regulacije potoka) 
koje je dato u grafi~kom prilogu plana parcelacije javnog 

gra|evinskog sa elementima za prenos na teren u ukupnoj 
povr{ini 5 ha 35,73 ari. Ta~na povr{ina bi}e odre|ena po 
prenosu na teren. 

 
4. Etapnost izgradwe  
 
U grafi~kom prilogu namene povr{ina data je povr{ina 

u okviru koje je mogu}a izgradwa objekata- regulacija toka. 
Definisan je i pojas gradwe minor korita kao i celokupni 
pojas gradwe  koji se mewa od profila do profila u 
zavisnosti od postoje}eg terena, visine nasipa i nagib 
kosina koji je konstantan (1:2). Privo|ewe parcele 
planiranoj nameni je odmah po usvajawu predmetnog plana.  

Pri izgradwi regulacije toka radove treba izvoditi 
sukcesivno od u{}a pa uzvodno prema pribli`nom 
tehnolo{kom redosledu: Najpre vr{iti ~i{}ewe trase u 
{irini pojasa predvi|enog za regulisno korito i nasipe od 
drve}a i drugog rastiwa, pa onda pristupiti geodetskom 
obele`avawu osovine regulisanog toka i popre~nih 
profila. Po izvr{enom skidawu humusa i deponovawe istog 
na stranu, mo`e otpo~eti sa iskopom. Iskop za minor korito, 
planirawe dna i kosine minora, izradu tamponskog sloja i 
betonirawe dna i kosine minora, vr{iti po kampadama-
deonicama du`ine 50 do 100 metara sa prevo|ewem vode iz 
zagata radi obezbe|ewa rada na suvom. Po pu{tawu vode u 
izgra|eno minor korito, bilo po kampadama ili kompletno, 
pristupiti izradi uspornih nasipa sa materijalom iz 
pozajmi{ta, a nakon toga izvr{iti finalne radove tj. radove 
na planirawu, humuzirawu i zasejavawu travom kosina i 
krune nasipa kao i ure|ewu pristupnih puteva. 

Nadzor nad primenom i sprovo|ewem ovog Plana vr{i 
Op{tinska uprava Op{tine Kru{evac. 

Svaku zapo~etu izgradwu na prostoru obuhva}enim ovim 
planom koje je u suprotnosti sa Planom nadle`ni organ 
uprave }e obustaviti, odnosno ukoliko je objekat izgra|en 
nalo`iti ru{ewe. 

Izmene i dopune ovog plana mo`e vr{iti iskqu~ivo SO 
Kru{evac na na~in i po postupku za wegovo dono{ewe. 

Ovaj Plan detaqne regulacije stupa na snagu osmog dana 
od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine 
Kru{evac". 

 
SKUP[TINA OP[TINE KRU[EVAC 

 
I Broj: 350-1002/2005                     PREDSEDNIK   

Branislava Brki}, s.r.   
 
 
 

 
143 
Na osnovu ~l. 54, stav 1 Zakona o planirawu i izgradwi 

("Sl.glasnik RS" br.47/03) i ~l. 20 Statuta op{tine 
Kru{evac ("Sl. list op{tine Kru{evac" br. 3/2002), 

Skup{tina op{tine Kru{evac na sednici odr`anoj dana 
14.09.2005. godine, donosi  

   
PLAN DETAQNE REGULACIJE 

ZA REGULACIJU GARSKOG POTOKA KROZ 
PAKA[NICU OD km 1+465.15 DO km 1+715.00 I 

REKONSTRUKCIJU FEKALNE KANALIZACIJE NA 
DELU BUDU]E REGULACIJE 

 
1.  OP[TE ODREDBE PLANA   

1.1. Polo`aj i granica podru~ja koje se ure|uje Planom 
detaqne regulacije   

1.2. Ciqevi izrade plana i koncepcija ure|ewa podru~ja 
obuhva}enog Planom    

1.3. Pravni i planski osnov za izradu Plana detaqne 
regulacije   

1.4. Ste~ene urbanisti~ke obaveze   
1.5. Osnovna koncepcija plana   
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2. PRAVILA URE\EWA   
2.1. Postoje}e stawe   
2.2. Status zemqi{ta (javno i ostalo gra|evinsko 
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1. Op{te odredbe plana 

 
1.1. Polo`aj i granica podru~ja koje se ure|uje 
         Planom detaqne regulacije 
 
Podru~je koje je predmet programa Plana detaqne 

regulacije obuhvata neregulisani deo Garskog potoka kroz 
selo Paka{nica od km 1+465.15 do km 1+715.00 i zonu dodira 
trase regulisanog toka sa novoprojek-tovanom trasom 
fekalne kanalizacije koja se rekonstrui{e. 

Povr{ina podru~ja koje se obra|uje ovim planom je 1 ha 
39.00 ari. 

Podru~je koje je obuhva}eno Planom detaqne regulacije 
sa~iwavaju slede}e katastarske parcele: 

 K.O. Kru{evac:     5967(deo) 
 K.O. Paka{nica: 117/6, 864, 94/1, 93/6, 93/1, 93/4, 93/3, 

93/2, 92/1, 92/2, 91/2, 91/1, 90, 89/2, 89/3, 89/1, 37/1, 37/5, 37/4, 35/1, 
35/2, 35/3 i 54/2 

 
1.2. Ciqevi izrade plana i koncepcija ure|ewa i 
         izgradwe podru~ja obuhva}enog Planom 
         detaqne regulacije 
 
Ciqevi izrade plana ~ine skup konkretnih ciqeva i 

zadataka koji proisti~u iz  neposrednih potreba i zahteva 
regulacije podru~ja obuhva}enog Planom. 

Analiza podataka o potrebama podru~ja i zahteva 
gradskih slu`bi na podru~ju PDR-a ukazuje da su zna~ajni 
slede}i ciqevi i zadaci: 

- definisanost trajne regulacije Garskog potoka;  
- planirawe vrste i polo`aja komunalne opreme i 

celokupne infrastrukture; 
- odre|ivawe povr{ina javnog gra|evinskog zemqi{ta; 
- definisawe podataka o parcelama. 

 
1.3. Pravni i planski osnov za izradu i  
         dono{ewe Plana 
 
Polazni pravni i planski osnov za pripremu, izradu i 

dono{ewe predmetnog plana ~ini dokumentacija data u 
slede}im tabelama: 

Tabela 1 - Pravni osnov za izradu PDR-a 

Dokument Glasilo Broj Datum Prilog 
Zakon o planirawu i izgradwi "Sl. glasnik RS" 47/03 13.05.03 - - 
Pravilnik o op{tim uslovima o 
parcelaciji, uslovima i postupku 
izdavawa akta o urbanisti~kim 
uslovima ..... 

"Sl. glasnik RS" 75/03 30.08.03 - - 

Odluka o izradi Plana detaqne 
regulacije 

"Sl. list Op{tine 
Kru{evac" 350-186/05 26.03.2005. Sastavni deo 

elaborata 
Zakqu~ak o utvr|ivawu predloga 
plana i upu}ivawu na javni uvid    Sastavni deo 

elaborata 

Izve{taj o radu planske komisije    Sastavni deo 
elaborata 

 
Tabela 2 - Planski osnov za izradu RP-a 

 
Dokument Glasilo Broj 

Prostorni plan Republike Srbije "Sl. glasnik RS" 13/96 

Generalni plan "Slu`beni  list op{tine 
Kru{evca" 4/05 

 
1.4. Ste~ene urbanisti~ke obaveze 
 

Za podru~je obuhva}eno ovim Planom ne postoji nijedan 
planski akt osim Generalnog plana  Kru{evac ~iji izvod je 
dat. 
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1.5. Osnovna koncepcija plana 
 
GP-om Kru{evac podru~je obuhva}eno Planom nalazi se u 

zoni gde je osnovna namena prostora porodi~no stanovawe sa 
gustinom od 100 st/ha i me{ovita namena. 

Planom detaqne regulacije definisa}e se pravila 
ure|ewa i pravila gra|ewa na obuhva}enom podru~ju, kao i 
status gra|evinskog zemqi{ta. 

 
2.  Pravila ure|ewa 
 
2.1. Postoje}e stawe lokacije 
 
Ova deonica se odlikuje izuzetno krivudavom trasom koja 

se, na pojedinim mestima, provla~i izme|u gusto izgra|enih 
objekata. Korito potoka se masovno koristi od strane 
stanovni{tva kao deponija za otpad ~ime je znatno smawen 
proticajni kapacitet, a istovremeno predstavqa i izvor 
zaraze. Evidentno je da postoje}i  horizontalni polo`aj 
korita mora pretrpeti znatne izmene s obzirom na jako 
nepravilnu zakrivqenost. Najvi{e zastupqena {irina dna 
postoje}eg korita je oko 2 metara sa dubinom od 0,5 do 1,5 m. 
Na pojedinim delovima, potok te~e pored samih stambenih i 
ekonomskih objekata pri ~emu se zidovi objekata pojavquju 
kao obale (regulacione linije). Neka doma}instva, koja se 
grani~e sa vodotokom, su sama izradila improvizovane 
zidove-regulacione gra|evine visine i do 2 m. Isto tako 
postoji znatan broj improvizovanih "mostova" tj. prelaza 
preko potoka radi obezbe|ewa ulaza u dvori{ta. 

Usled deponovawa nanosa i podizawa dna u zoni mostova, 
pri nailasku velikih voda, javqaju se znatni uspori koji 
plave uzvodna podru~ja. Karakteristi~an je slu~aj mosta u Ul. 
Mihajla Jevti}a gde je otvor mosta po visini sveden na oko 0,5 
m pa je do{lo do prelivawa vode preko mostovske 
konstrukcije, a samim  tim i do obustava saobra}aja na 
glavnom putu-ulici kroz Paka{nicu. 

Poseban problem ~ini kanalizacioni kolektor koji na 
nekoliko mesta prelazi preko korita Garskog potoka. Ove 
cevi su sme{tene u betonskim serkla`ima i prakti~no 
predstavqaju pregrade u samom koritu. S obzirom da je ta 
kanalizacija ra|ena bez uslova i saglasnosti nadle`nih 
organa ona }e morati da do`ivi korekcije u smislu uklapawa 
u usvojeno tehni~ko re{ewe regulacije Garskog potoka na 
ovom potezu. 

Nizvodno od mosta u Ul. Mihajla Jevti}a na delu pored 
grobqa u du`ini od 142,4 m (neregulisani deo) korito ima 
relativno mali pad {to je posledica talo`ewa materijala 
nastala zbog naglog pro{irewa korita pri izlazu iz otvora 
mosta. 

Ovim planom }e se definisati javno gra|evinsko zemqi{te 
i opredeliti za izgradwu regulacije potoka. 

 
2.2. Status zemqi{ta (javno i ostalo gra|evinsko 
        zemqi{te) 
 
Zakonom o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS", 

br.47/03) definisana je podela gra|evinskog zemqi{ta na 
javno gra|evinsko zemqi{te i ostalo gra|evinsko zemqi{te, 
tako da }e se ovim planom isto opredeliti za definisanu 
podelu.  

Za javno gra|evinsko zemqi{te u granicama Plana 
opredeqene su slede}e katastarske parcele i delovi 
katastarskih parcela: 

 delovi katastarskih parcela KO Kru{evac 
      5967 
 delovi katastarskih parcela KO Paka{nica 

117/6, 864, 94/1, 93/6, 93/1, 93/4, 93/3, 93/2, 92/1, 92/2, 91/2, 91/1, 90, 
89/2, 89/3, 89/1, 37/1, 37/5, 37/4, 35/1, 35/2, 35/3 i 54/2. 

Kao javno gra|evinsko zemqi{te ovim planom odre|ena je 
povr{ina koja je planom namene opredeqene za izgradwu 

regulacije potoka (tj. minor korito sa odbrambenim 
nasipima i pristupnim putem koji je paralelan sa pomenutom 
regulacijom). 

 
2.3. Re`im kori{}ewa zemqi{ta 
 
Zemqi{te obuhva}eno granicom Plana regulacije nalazi 

se uglavnom u privatnoj svojini, a delimi~no je i u dr`avnoj 
svojini. 

Regulacija korita sa odbrabenim nasipima i poqskim 
putevima paralelnim sa nasipima u brawenom podru~ju ~ine 
jedinstvenu celinu.  

Kordinate prelomnih ta~aka za geodetsko obele`avawe 
javnog gra|evinskog zemqi{ta  date su u grafi~kom delu - 
plan parcelacije gra|evinskog zemqi{ta sa elementima za 
prenos na teren. 

 
Tabela 3 - Ukupna povr{ina javnog zemqi{ta u 
                    odnosu na povr{inu PDR-a 
 

Povr{ina javnog 
gra|evinskog  zemqi{te KO Paka{nica 

23 a 73 m2 23 a 73 m2 

 
2.4. Planirana namena prostora i gra|evina 
 
Namena kompletnog profila regulisanog toka da omogu}i 

proticawe merodavnog proticaja velike vode za predmetni 
profil (most u Ul. Mihajla Jevti}a) i to: 

- stogodi{wa velika voda Q1% = 17,8 m3/sek, i 
- pedesetogodi{wa velika voda Q2% = 15,2 m3/sek 
Deonica regulisanog toka kroz selo Paka{nica od km 

1+465.15 do km 1+715.00 sa priobaqem, planira se kao 
otvoreni tip regulacije. 

 
2.5. Regulacina i nivelaciona re{ewa 
 
Na planu regulacije, nivelacije i hidrotehni~kih 

instalacija je data osovina regulisanog toka sa elementima 
krivina. 

Na bazi ovih i drugih kriterija projektovana je niveleta 
dna regulisanog toka uniformnog podu`nog pada od 1.118% na 
delu od mosta u Ul. Mihajla Jevti}a (km 1+469,41) pa do kraja 
tretirane deonice                    (km 1+715.00). 

Na deonici nizvodno od mosta u Ul. Mihajla Jevti}a do 
sastava sa izgra|enom regulacijom (od      km 1+327 do km 
1+469,41) projektovan je pad nivelete dna od 0,147% kao 
"iznu|en" s obzirom na "zadatu" nizvodnu kotu ura|ene 
regulacije (km 1+327) i potrebe za pove}awem otvora mosta 
po visini na            km 1+469,41. 

Trasa regulisanog korita je maksimalno prilago|ena 
postoje}em toku. Ako se uzme u obzir du`ina prirodnog toka 
(mereno po dnu postoje}eg korita) regulacijom se skra}uje 
tok za oko 8%. 

U zoni regulacije Garskog potoka kroz Paka{nicu 
planirati rekonstrukciju fekalne kanalizacije iz naseqa 
"Vlado Juri}" i to izme{tawem postoje}e trase, koja na 
~etiri mesta se~e sada neregulisano korito Garskog potoka, 
van major korita budu}e regulacije. 

Razvod kanalizacione mre`e od [ 1, [ 2, [ 3,        [ 4, [ 5 
i daqe do ulivnog {ahta postoje}e kanalizacije vo|en je u 
padu 0.4% pre~nikom                  300 mm. 

 
2.6. Saobra}ajnice i komunalne instalacije 
 
Pored regulisanog korita predvi|en je pristupni put 

(pojas) {irine  3m. Ovaj pristup projektovan je pored leve 
obale od km 1+469,41 do km 1+715.00, a pored desne od km 
1+465.15 do km 1+469.15.  
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Na delu gde postoje stambeni i ekonomski objekti na 
obalama pa se prilaz za eventualne intervencije mo`e 
obezbe|ivati i kroz dvori{ta doma}instava. 

 
 komunalne instalacije 

 
elektroenergetika:  Na podru~ju plana postoji  
 niskonaponska  mre`a instalacija na 

koju su prikqu~eni i  postoje}i objekti 
doma}instava, koja su ugro`ena od 
poplava. 

vodovod i                           
kanalizacija:         Postoji gradska mre`a insta-lacija 

vodovoda i kanalizacije; snabdevawe 
vodom je iz gradskog vodovoda, a otpadne 
vode se odvode delom u postoje}u 
fekalnu kanalizaciju, koja se 
rekonstru-i{e, a delom direktno 
izlivaju u Garski potok. 

atmosferska  
kanalizacija:         Ne postoji 
 
telefonske  
instalacije:   U podru~ju plana postoje 

telefonske instalacije 
 
termotehni~ke  
instalacije:  Ne postoje 
 

2.7. Uslovi za{tite obuhva}enog podru~ja 
 
2.7.1. Uslovi za{tite nepokretnih kulturnih 
          dobara i wihove za{ti}ene okoline 
 
Na podru~ju obuhva}enom planom, kao i u wegovoj {iroj 

okolini, ne postoje za{ti}ena kulturna dobra ni 
ambijentalne celine. 

 
2.7.2. Uslovi za{tite i unapre|ewe `ivotne 
           celine 
 
Objekat regulacije vodotoka po svoj nameni je u funkciji 

za{tite zemqi{ta i `ivotne sredine. Ispravno izvedenom 
regulacijom obezbe|uje se za{tita od plavqewa i odno{ewa 
zemqi{ta. Jedna od mera za{tite treba da bude i zabrana 
bacawa otpada u korito potoka {to je obaveza nadle`nih 
institucijalnih slu`bi. 

 
2.7.3. Uslovi za za{titu prirode 
 
Na podru~ju obuhva}enom Urbanisti~kim projek-tom nema 

objekata posebnih prirodnih vrednosti niti za{ti}enih 
prirodnih dobara. 

 
2.7.4. Uslovi za{tite od elementarnih nepogoda 
 
Pri izradi tehni~ke dokumentacije voditi ra~una o 

stepenu seizmi~nosti podru~ja (VIII zona) i istu uraditi u 
skladu sa merama predvi|enim Pravilnikom o tehni~kim 
normativima za izgradwu objekata u seizmi~kim podru~jima. 

 
2.7.5. Uslovi za{tite od ratnih razarawa  
 
U skladu  sa aktom br. 848-2 od 02.10.2003. godine izdatim 

od strane Ministarstva odbrane, Sektor za gra|evinsko-
urbanisti~ku delatnost, Uprava za ure|ewe prostora i 
infrastrukturu odbrane neme posebnih uslova i zahteva za 
prilago|avawe potrebama odbrane zemqe, osim obaveze 
primene svih normativa, kriterijuma i standarda u skladu sa 

Zakonom o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS", br. 
47/03). 

Na osnovu ~lana 43, 57 i 58 Zakona o odbrani ("Sl. list 
SRJ" broj 43/94), ~lana 22. Uredbe o organizovawu i 
osposobqavawu jedinica civilne za{tite i o merama 
za{tite i spasavawe civilnog stanovni{tva i materijalnih 
dobara ("Sl. list SRJ" broj 54/94), ~lana 74, 75, 76, i 79 
Zakona o odbrani RS ("Sl glasnik RS" broj 45/91) i ~lana 6, 7, 
8, 9 i 10 Uredbe o organizovawu i funkcionisawu civilne 
za{tite ("Sl. glasnik RS" broj 21/92), Op{tinski {tab 
civilne za{tite Kru{evac na svojoj sednici odr`anoj dana 
29.10.2001. godine doneo je Odluku o utvr|ivawu stepena 
ugro`enosti naseqenih mesta u op{tini Kru{evac sa 
rejonima ugro`enosti i odre|enom vrstom i obimom za{tite 
u tim rejonima. Primena ove Odluke je obavezna prilikom 
izrade urbanisti~kih planova. 

 
3.  Pravila gradwe  
 
3.1. Pravila gra|ewa regulacije toka 
 
 Regulacija Garskog potoka 
 
Usvojen je dvogubi trapezni proticajni profil. Dowi 

trapez ima {irinu dna 2 m, nagiba kosina 1:1, koje se 
zavr{avaju bermama {irine 0,3 m. Dno, kosine i bankine ovog 
dela profila, ~ija je dubina 1m, (pribli`na dubina 
merodavne velike vode Q2%), se obla`u betonom MB-30 
debqine 15 cm koji se oslawa na sloj filtera debqine 10 cm 
od {qunka prirodne me{avine. Proticajni profil iznad 
bankina ~ine humuzirane i zatravqene kosine nagiba 1:1,5 
visine 0,7 m, tako da se ostvaruje ukupna dubina korita od    1,7 
m na delovima neporeme}enog te~ewa. na ovoj deonici se 
ostvaruje siloviti re`im te~ewa {to nema nekog psoebnog 
uticaja na stabilnost korita s obzirom da se vr{i oblagawe 
korita u  visini od 1 m.  

Predvi|en je proticajni profil istog oblika i 
osigurawa kao i na uzvodnoj deonici samo sa {irinom u dnu od 
3,5 m i uniformnim nagibom kosina 1:1,5, {to odgovara 
profilu izra|ene nizvodne regulacije. Pove}awem {irine 
dna i smawewem nagiba kosina formirana je smawena 
normalna dubina mirnog re`ima te~ewa nizvodno od mosta a 
samim tim smawen uticaj na te~ewe u zoni mosta. 

Tehni~kim re{ewem vertikalnog vo|ewa regulisanog toka 
je obezbe|eno nesmetano propu{tawe kontrolne velike vode 
(Q1%) kroz sve mostove.  

 
 Fekalna kanalizacija 
 
Planirana je fekalna kanalizacija u zoni regulacije 

Garskog potoka kroz Paka{nicu i to izme{tawem postoje}e 
trase, koja na ~etiri mesta se~e sada neregulisano korito 
Garskog potoka, van major korita budu}e regulacije. 

Prikqu~ewe novoprojektovane trase na postoje}u 
fekalnu kanalizaciju iz naseqa ”Vlado Juri}” treba uraditi 
u R 1 i U[. [ 1 je novoprojektovani {aht, dok je U[ 
postoje}i. 

Cevi od koje }e se uraditi fekalna kanalizacija bi}e od 
PVC a  sa spojevima i gumenim dihtung  prstenovima. Spajawe 
cevi vr{iti  po uputstvu proizvo|a~a. 

Izvedenu ali nezatrpanu kanalizacionu mre`u treba pre 
upotrebe ispitati na prohodnost i vodonepropusnost na 
slede}i na~in. 

Fekalnu kanalizaciju treba izvesti u skladu sa slede}im 
uslovima: 

- Izabrane dimenzije cevi ne treba da prekora~uju 
minimalne i maksimalne  padove za usvojene pre~nike. 
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- Fekalnu kanalizaciju izvesti od PVC cevi pre~nika 
Ø 300 mm  

- [ahtovi treba da su armirano-betonski Ø 1000 mm sa 
kinetom. [aht temeqiti na plo~i minimalne debqine 15 cm. 

- Pri projektovawu i izvo|ewu radova pridr`avati se 
svih va`e}ih  tehni~kih propisa za ovu vrstu objekta. 

- Polo`aj gra|evina prema grafi~kom prilogu. 
Nakon iskopa, nivelisawa posteqice, postavqawa 

cevovoda izvr{iti zatrpavawe sa pa`qivim nabijawem. 
U  toku gradwe primeniti propisane mere za{tite, 

posebno u delu razupirawa rovova. 
Trasa novoprojektovanih vodova i prikqu~ewe na 

mestima postoje}eg kolektora fekalne kanalizacije dati su 
na situaciji. 

 
3.2. Uslovi parcelacije 
 
Planom detaqne regulacije obuhva}ene su katastarske 

parcele razli~itih povr{ina i oblika, koje su neke 
izgra|ene, a neke neizgra|ene. 

Ovim planom predvi|eno je javno gra|evinsko zemqi{te 
(povr{ina koja je opredeqena za izgradwu regulacije potoka) 
koje je dato u grafi~kom prilogu plana parcelacije javnog 
gra|evinskog sa elementima za prenos na teren u ukupnoj 
povr{ini 23 a 73 m². Ta~na povr{ina bi}e odre|ena po 
prenosu na teren. 

 
4.  Etapnost izgradwe  
 
U grafi~kom prilogu namene povr{ina data je povr{ina 

u okviru koje je mogu}a izgradwa objekata- regulacija toka. 
Definisan je i pojas gradwe minor korita kao i celokupni 
pojas gradwe  koji se mewa od profila do profila u 
zavisnosti od postoje}eg terena, visine nasipa i nagib 
kosina koji je konstantan (1:2). Privo|ewe parcele 
planiranoj nameni je odmah po usvajawu predmetnog plana.  

Pri izgradwi regulacije toka radove treba izvoditi 
sukcesivno od u{}a pa uzvodno prema pribli`nom 
tehnolo{kom redosledu: Najpre vr{iti ~i{}ewe trase u 
{irini pojasa predvi|enog za regulisno korito i nasipe od 
drve}a i drugog rastiwa, pa onda pristupiti geodetskom 
obele`avawu osovine regulisanog toka i popre~nih 
profila. Po izvr{enom skidawu humusa i deponovawe istog 
na stranu, mo`e otpo~eti sa iskopom. Iskop za minor korito, 
planirawe dna i kosine minora, izradu tamponskog sloja i 
betonirawe dna i kosine minora, vr{iti po kampadama-
deonicama du`ine 50 do 100 metara sa prevo|ewem vode iz 
zagata radi obezbe|ewa rada na suvom. Po pu{tawu vode u 
izgra|eno minor korito, bilo po kampadama ili kompletno, 
pristupiti izradi uspornih nasipa sa materijalom iz 
pozajmi{ta, a nakon toga izvr{iti finalne radove tj. radove 
na planirawu, humuzirawu i zasejavawu travom kosina i 
krune nasipa kao i ure|ewu pristupnih puteva. 

Nije realno o~ekivati da se mogu obezbediti 
investiciona sredstva za izvr{ewe kompletne projektovane 
deonice pa se svakako mora predvideti fazna gradwa. Izbor 
deonica za faznu gradwu se mora veoma pa`qivo izvr{iti. 
Prekidi se mogu praviti samo uz potpuno obezbe|ewe i 
kompletirawe nizvodne ura|ene deonice koja mora ~initi 
tehni~ku i funkcionalnu celinu uz odgovaraju}e ure|ewe i 
osigurawe prelazne deonice izme|u regulisanog i 

neregulisanog dela kako se ne bi pojavili sustru`ni-
paralelni tokovi pri nailasku velikih voda. 

Nadzor nad primenom i sprovo|ewem ovog Plana vr{i 
Op{tinska uprava op{tine Kru{evac. 

Svaku zapo~etu izgradwu na prostoru obuhva}enim ovim 
planom koje je u suprotnosti sa Planom nadle`ni organ 
uprave }e obustaviti, odnosno ukoliko je objekat izgra|en 
nalo`iti ru{ewe. 

Izmene i dopune ovog plana mo`e vr{iti iskqu~ivo 
Skup{tina op{tine Kru{evac na na~in i po postupku za 
wegovo dono{ewe. 

Ovaj Plan detaqne regulacije stupa na snagu osmog dana 
od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine 
Kru{evac". 

 
SKUP[TINA OP[TINE KRU[EVAC 

 
I Broj: 350-100/2005                         PREDSEDNIK   

Branislava Brki}, s.r.   
 
 

 
144 
Na osnovu ~l. 69b Zakona o socijalnoj za{titi i 

obezbe|ivawu socijalne sigurnosti gra|ana ("Sl. glasnik 
RS" broj 36/91, 79/91, 33/93...84/2004) i  ~l.20. Statuta op{tine 
Kru{evac ("Sl. list op{tine Kru{evac" broj 3/2002), 

Skup{tina op{tine Kru{evac,  na sednici od     
14.09.2005. godine, donela je  

 
R E [ E W E 

O IMENOVAWU DIREKTORA 
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U KRU[EVCU 

 
I - IMENUJE SE RADOMIR JEVTI], diplomirani 

specijalni pedagog, za direktora Centra za socijalni rad u 
Kru{evcu na period od ~etiri godine. 

 
II - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac". 
 

SKUP[TINA OP[TINE KRU[EVAC 
 

I Broj: 022-175/2005                     PREDSEDNIK   
Branislava Brki}, s.r.   

 
145 
Na osnovu ~lana 77. Zakona o sportu  ("Slu`beni glasnik 

RS" br. 52/96) i ~lana 20. stav 1. ta~ka  3. Statuta op{tine 
Kru{evac ("Slu`beni list op{tine Kru{evac" br. 3/02),  

Skup{tina op{tine Kru{evac, na sednici odr`anoj  14. 
09. 2005. godine  donela je  

 
R  E [ E W E 

            
I - DAJE SE  saglasnost  na Program rada Ustanove za 

fizi~ku kulturu "Sportski centar " u Kru{evcu za 2005. 
godinu, koji je usvojio Upravni odbor Sportskog centra  dana  
25.02.2005. godine. 

 
II - Re{ewe objaviti u " Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac ". 
 

SKUP[TINA OP[TINE KRU[EVAC 
 

I Broj: 022-55/2005                      PREDSEDNIK   
Branislava Brki}, s.r.   
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146 
Na osnovu ~lana 53. Zakona o osnovama sistema 

obrazovawa i vaspitawa ("Slu`beni glasnik RS" br. 62/03 i 
58/04) i ~lana 20, stav 1, ta~ka 8. Statuta op{tine Kru{evac 
("Slu`beni list op{tine Kru{evac" br. 3/02), 

Skup{tina op{tine Kru{evac, na sednici odr`anoj 
14.09.2005. godine, donela je 

 
R E [ E W E 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU ^LANA [KOLSKOG 
ODBORA MEDICINSKE [KOLE U KRU[EVCU 

 
I - RAZRE[AVA SE dr ZORAN RADOSAVQE-VI], 

predstavnik Saveta roditeqa, du`nosti ~lana [kolskog 
odbora Medicinske {kole u Kru{evcu. 

 
II - IMENUJE SE @IVOJIN KANI] za ~lana 

[kolskog odbora Medicinske {kole u Kru{evcu, 
predstavnik Saveta roditeqa. 

 
III - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac". 
 

SKUP[TINA OP[TINE KRU[EVAC 
 

I Broj: 020-176/2005                     PREDSEDNIK   
Branislava Brki}, s.r.   

 
 
II - AKTA IZVR[NOG ORGANA OP[TINE, MESNIH 

ZAJEDNICA I DRUGO 
 
 
147 
Na osnovu ~lana 57, stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi 

("Slu`beni glasnik RS" br. 9/02) i ~l. 31, stav 1, alineja 3. 
Odluke o Op{tinskoj upravi op{tine Kru{evac ("Slu`beni 
list op{tine Kru{evac" br. 11/04), 

Predsednik op{tine Kru{evac, dana 27.06.2005. godine, 
doneo  je 

 
 

R E [ E W E 

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O 
IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O 

UNUTRA[WOJ ORGANIZACIJI I 
SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U 

OP[TINSKOJ UPRAVI 
 
 

I - DAJE SE saglasnost na Pravilnik o izmenama i 
dopunama Pravilnika o unutra{woj organizaciji i 
sistematizaciji radnih mesta u Op{tinskoj upravi br. 021-
7/IV koji je doneo na~elnik Op{tinske uprave, dana 
27.06.2005. godine. 

 
II - Ovo Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac". 
 

II Broj: 021-8/05                  PREDSEDNIK OP[TINE  
       Dragan Azdejkovi}, s.r. 

 
 
 
 
148 

Na osnovu ~lana 85, stav 4. Zakona o osnovnoj {koli 
("Slu`beni glasnik RS" br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 
22/02, 6/03 i 64/03) i ~l. 2. Odluke o Op{tinskoj upravi 
op{tine Kru{evac ("Slu`beni list op{tine Kru{evac" br. 
11/2004), 

Op{tinska uprava op{tine Kru{evac, dana 26.07.2005. 
godine, donela je 

 
R E [ E W E 

O IMENOVAWU KOMISIJE ZA PREGLED DECE 
OMETENE U RAZVOJU U OP[TINI KRU[EVAC 
 

I 
Imenuje se Komisija za pregled dece ometene u razvoju u 

op{tini Kru{evac i to: 
 
- predsednik: SNE@ANA \UROVI], pedijatar,  

Zdravstveni centar 
   

- zamenik 
predsednika: 

ALEKSANDRA MLADENOVI], 
psihijatar, Zdravstveni centar, 

   
- sekretar: RADOMIR JEVTI], soc. radnik, Centar 

za socijalni rad, 
   

- zamenik 
sekretara: 

DANIJELA KRSTI], soc. radnik, 
Centar za socijalni rad 

   
- ~lan: NEVENKA RADISAVQEVI], pedagog, 

Medicinska {kola 
   

- zamenik ~lana: ANA POPOVI] MILUTINOVI], 
pedagog, O[ "Dositej Obradovi}" 

   
- ~lan: MILICA MILETI], psiholog, 

Zdravstveni centar 
   

- zamenik ~lana: BRANISLAV \OR\EVI], psiholog, 
penzioner 

   
- ~lan: DEJAN PETROVI], defektolog, 

Zdravstveni centar 
   

- zamenik ~lana: DRAGICA \OR\EVI], defektolog, 
Specijalna {kola. 

 
II 

 
Zadatak Komisije je da izvr{i pregled dece, utvrdi 

stepen o{te}ewa i dostavi nalaze i mi{qewa Op{tinskoj 
upravi - Odseku za dru{tvene delatnosti, radi dono{ewa 
re{ewa o razvrstavawu u kategoriju ometenosti. 

 
III 

 
Mandat ~lanova Komisije traje 4 godine. 
 

IV 
 

Tro{kovi rada Komisije padaju na teret sredstava buxeta 
op{tine Kru{evac. 

Visina naknade za rad ~lanovima Komisije iznosi 1% od 
prose~ne mese~ne zarade po zaposlenom u privredi Republike 
po detetu u mesecu u kome se obavqa pregled. 

 
V 

 
Administrativno-tehni~ke poslove Komisije obavqa}e 

Odsek za dru{tvene delatnosti Op{tinske uprave op{tine 
Kru{evac. 

 
VI 

 
Dono{ewem ovog Re{ewa prestaje da va`i re{ewe 

Skup{tine op{tine Kru{evac br. 2/2001. 
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VII 

  
Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac". 
  
IV Broj: 560-20/05                             NA^ELNIK  

           OP[TINSKE UPRAVE  
        Nemawa Moskovqevi}, s.r. 

 
 
149 
Na osnovu ~lana 6 Zakona o socijalnoj za{titi i 

obezbe|ivawu socijalne sigurnosti gra|ana ("Sl. glasnik 
RS" br. 36/91, 79/91, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01 i 
84/04) i ~lana 39. Statuta op{tine Kru{evac ("Sl. list 
op{tine Kru{evac" br. 3/02), 

Predsednik op{tine Kru{evac, dana 29.06.2005. godine, 
doneo je 
 

R E [ E W E 
O IZMENI RE[EWA O DAVAWU SAGLASNOSTI NA 

PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 
2005. GODINU 

 
I - U Re{ewu predsednika op{tine Kru{evac II broj 

121-13/05 od 15.04.2005. godine o davawu saglasnosti na 
Program rada Centra za socijalni rad za 2005. godinu, u ta~ki 
I, broj "10" zamewuje se brojem "11", a zbirni koeficijent 
"111,82" zamewuje se koeficijentom "126,90". 

 
II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac". 
 

II Broj: 121-24/05                PREDSEDNIK OP[TINE  
       Dragan Azdejkovi}, s.r. 

 
 
 
 
150 
Na osnovu ~l. 39. Statuta op{tine Kru{evac ("Sl. list 

op{tine Kru{evac" br. 2/02), ~l. 40. Zakona o lokalnoj 
samoupravi ("Sl. glasnik RS" br. 3/02), ~l. 23. Zakona o 
komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS" br. 16/97), ~l. 17. 
Odluke o komunalnim delatnostima ("Sl. list op{tine 
Kru{evac" br. 7/98), po pribavqenom mi{qewu Op{tinskog 
ve}a op{tine Kru{evac,  

Predsednik op{tine Kru{evac, dana 15.07.2005. godine, 
doneo je 

 
R E [ E W E 

o davawu saglasnosti na cene prevoza putnika u 
gradskom i prigradskom saobra}aju  

 
I - Daje se saglasnost na cene prevoza putnika u gradskom 

i prigradskom saobra}aju koje su pove}ane Odlukom Upravnog 
odbora "Jugoprevoz Kru{evac" AD Kru{evac br. 1-1515/05 od 
11.07.2005. godine u proseku do 8,8% i iznosile bi: 
  

Relacija u 
kilometrima 

Cene u 
dinarima 

0 - 2 20,00 

3 - 4 24,00 

5 - 6 35,00 

7 - 8 41,00 

9 - 10 47,00 

11 - 15 47,00 

16 - 20 61,00 

21 - 25 61,00 

26 - 30 67,00 

31 - 35 70,00 

36 - 40 73,00 
 

Na linijama ili delu linija sa putem od tucani~kog 
kolovoza cena prevoza uve}ava se za 30% a na linijama ili 
delu linije sa usponom ve}im od 6% ili {irinom mawom od 
5,5 m cena prevoza uve}ava se za 15% sa  zaokru`ewem na 1 
dinar. 

Tarifa no}nog prevoza u gradskom i prigradskom 
saobra}aju od 22 ~asa do 5 ~asova mo`e se utvrditi do nivoa 
utvr|ene tarife u me|umesnom saobra}aju. 

 
II - Pove}awe cena ne odnosi se na pla}awe prevoza 

u~enika osnovnih {kola za odlazak i povratak iz {kole na 
teritoriji op{tine Kru{evac, jer te tro{kove finansira 
Op{tina, u skladu sa Zakonom o osnovnoj {koli, kao i prevoz 
u~enika sredwih {kola za odlazak i povratak iz {kole na 
teritoriji op{tine Kru{evac. 

 
III - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac". 
 

II Broj: 022-131/05              PREDSEDNIK OP[TINE  
       Dragan Azdejkovi}, s.r. 

 
 
 
 
151 
Na osnovu ~lana 12. Zakona o delatnostima od op{teg 

interesa u oblasti kulture ("Slu`beni glasnik Republike 
Srbije" br. 49/92) i ~lana 73 Statuta op{tine Kru{evac 
("Slu`beni list op{tine Kru{evac" br. 3/02), 

Predsednik op{tine Kru{evac, dana 12.07.2005. godine, 
doneo je 

 
R E [ E W E 

 
I - DAJE SE saglasnost na Odluku direktora Kulturnog 

centra u Kru{evcu, broj 1006-6/4/05 od 11.07.2005. godine, o 
izmenama i dopunama Pravilnika o unutra{woj organizaciji 
i sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra u 
Kru{evcu. 

 
II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac". 
 

II Broj: 022-133/05              PREDSEDNIK OP[TINE  
       Dragan Azdejkovi}, s.r. 

 
 
152 
Na osnovu ~lana 73. Statuta op{tine Kru{evac  ("Sl. 

list op{tine Kru{evac" br. 3/02), 
Predsednik op{tine Kru{evac, dana 21.07.2005. godine, 

doneo je 
 

R E [ E W E 

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O 
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U 

JP RT "POBEDA" KRU[EVAC 
 

I - DAJE SE saglasnost na Pravilnik o organizaciji i 
sistematizaciji poslova u JP RT "Pobeda" Kru{evac, broj 
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568, koji je doneo direktor JP RT "Pobeda" Kru{evac, dana 
08.07.2005. godine. 

 
II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac". 
 

II Broj: 022-135/05              PREDSEDNIK OP[TINE  
       Dragan Azdejkovi}, s.r. 

 
 
 
 
153 
Na osnovu ~lana 27, stav 1, ta~ka 9. Zakona o javnim 

preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa 
("Sl. glasnik RS" br.25/00 i 25/02), i ~lana 39. Statuta 
op{tine Kru{evac ("Sl. list op{tine Kru{evac" br. 3/02), 

Predsednik op{tine Kru{evac, dana 21.07.2005. godine, 
doneo je 

 
R E [ E W E 

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O 
MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA UTVR\IVAWE 

ZARADE ZAPOSLENIH ZA OBAVQAWE  POSLOVA U 
JP RT "POBEDA" KRU[EVAC 

 
I - DAJE SE saglasnost na Pravilnik o merilima i 

kriterijumima za utvr|ivawe zarade zaposlenih za obavqawe 
poslova u JP RT "Pobeda" Kru{evac, broj 568, koji je doneo 
direktor JP RT "Pobeda" Kru{evac, dana 08.07.2005. godine. 

 
II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac". 
 

II Broj: 022-136/05              PREDSEDNIK OP[TINE  
       Dragan Azdejkovi}, s.r. 

 
 
 
 
154 

Na osnovu ~lana 9, stav 2. Odluke o osnivawu Fonda za 
podsticawe razvoja mladih talenata op{tine Kru{evac 
("Slu`beni list op{tine Kru{evac" br. 5/93, 6/93, 8/95, 2/04, 
3/04 i 2/05) i ~l. 39. Statuta op{tine Kru{evac ("Slu`beni 
list op{tine Kru{evac" br. 3/2002), 

Predsednik op{tine Kru{evac, dana 03.08.2005. godine, 
donosi 

 
R E [ E W E 

 
I - DAJE SE saglasnost na Odluku Upravnog odbora 

Fonda za podsticawe razvoja mladih talenata od 02.08.2005. 
godine o dopuni Pravilnika Fonda za podsticawe razvoja 
mladih talenata op{tine Kru{evac. 

 
II - Ovo re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac".  
 

II Broj: 022-141/05              PREDSEDNIK OP[TINE  
       Dragan Azdejkovi}, s.r. 

 
 
155 
Na osnovu ~lana 12. Zakona o delatnostima od op{teg 

interesa u oblasti kulture ("Sl. glasnik RS" br. 49/92)i 
~lana 73. Statuta  op{tine Kru{evac ("Sl. list op{tine 
Kru{evac" br. 3/02), 

Predsednik op{tine Kru{evac, dana 11.08.2005. godine, 
doneo je 

 
R E [ E W E 

 
I - DAJE SE saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama 

Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta Istorijskog 
arhiva u Kru{evcu, broj 01-349, koji je doneo direktor 
Istorijskog arhiva dana 11.08.2005. godine. 

 
II - Re{ewe objaviti u "Slu`benom listu op{tine 

Kru{evac". 
 

II Broj: 022-148/05              PREDSEDNIK OP[TINE  
       Dragan Azdejkovi}, s.r. 
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