
                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
                                ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                    
 
   Година LI                                                                                                              
                                                                               25.12.2021. година                                         Излази по потреби 
   Број 23 

 

  
 

 
I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
600 
На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 36. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 и 47/18) члана 63. Закона о  родној равно-
правности ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 52/21) и члана 30. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Пословнику Скупштине града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", бр. 10/19 - 
Пречишћен текст)  у  члану 37. после става 3. додаје 
се став 4. који гласи: "Чланови Комисије за родну 
равноправност бирају се из реда одборника." 

   
Члан 2. 

 
У члану  44. после речи: "Комисију за утврђивање 

назива улица и тргова" додају се речи: "Комисију за 
родну равноправност."   

 
Члан 3. 

 
После  члана 56.  додаје се нови  члан 56а који 

гласи: 
 

"Члан 56а 
 
Комисија за радну равноправност разматра 

предлоге одлука и других општих аката које доноси 
Скупштина града, из родне перспективе,  као и 
питања која се односе на унапређење равноправности 
полова и афирмацију политике једнаких могућности." 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 020-28/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 

601 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/18), члана 22. Статута града Крушевца 
(''Службени лист града Крушевца'' бр. 15/18)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, усвојила је   

  
ЕТИЧКИ КОДЕКС 

  
ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
  
I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
  

Члан 1. 
  
Етичким кодексом понашања функционера града 

Крушевца (у даљем тексту: Кодекс) дефинише се 12 
основних етичких начела понашања на која се 
обавезују функционери града Крушевца и која 
поштују и примењују у обављању своје функције.  

 
Члан 2. 

  
Фукнционер града Крушевца, у смислу овог 

Кодекса, је свако изабрано, постављено и именовано 
лице у орган Града, јавног предузећа,  установе и 
другог правног лица чији је оснивач или члан град 
Крушевац, у орган привредног друштва Града, као и 
члан тела која оснивају органи града Крушевца                     
(у даљем тексту: функционер).  

Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени  
у мушком граматичком роду подразумевају мушки и 
женски природни род.  

  
II - ОСНОВНА НАЧЕЛА  
  
1. Владавина права и законитост  
  

Члан 3. 
  
Функционер увек и на сваком месту поштује 

владавину права и придржава се Устава, закона и 
осталих прописа.  

Функционер се делатно залаже за пуно спрово-
ђење Устава, закона и осталих прописа и  делатно се 
супротставља њиховом кршењу, заобилажењу и 
изигравању.  

 
2. Одговорност  
  

Члан 4. 
  
Функционер је за своје поступање и понашање 

одговоран пред законом и пред грађанима.  
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Функционер вољно прихвата да његово обавља-
ње јавне службе може бити предмет надзора и 
контроле грађана, правосуђа, надзорних органа, неза-
висних тела, јавности и јавних гласила.  

 
3. Отвореност, приступачност и транспарентност  
  

Члан 5. 
  
Функционер поступа тако да је његово деловање 

увек отворено увиду и суду јавности.          
Функционер се стара да грађани буду упућени у 

рад локалне самоуправе, а нарочито у разлоге за 
доношење одлука, као и о дејству и последицама које 
из њих происходе.        

Функционер јавности благовремено пружа тачне 
и потпуне податке и објашњења од значаја за 
одлучивање и праћење примене одлука, пружајући јој 
прилику да их проверава и преиспитује.  

Функционер у јавном деловању и иступању увек 
штити податке о личности.  

  
4. Грађанско учешће  
  

Члан 6. 
  
Функционер се стара да грађани буду што више 

консултовани о одлукама од значаја за заједницу и 
укључени у доношење тих одлука, коришћењем и уна-
пређивањем различитих начина грађанског учешћа.  

Функционер се стара да локална самоуправа 
одговори потребама и интересима свих категорија 
њеног становништва и свих њених подручја и насеља.  

Функционер ради на успостављању што шире 
сагласности грађанства о кључним одлукама локалне 
самоуправе.  

  
5. Поштовање изборне воље и указаног  
    поверења 
  

Члан 7. 
  
Функционер поштује вољу бирача, придржа-

вајући се програма за чије је спровођење изабран.  
Функционер се стара да његово деловање и 

понашање никада не доведе у питање поверење које 
му је указано.  

 
6. Узорност односно одржавање поверења  
  

Члан 8. 
  
Функционер гради и одржава поверење грађана у 

савесно и одговорно обављање јавне функције, и 
стара се да не наруши углед јавне функције својим 
понашањем у јавном и приватном животу.  

Функционер увек и на сваком месту штити углед 
локалне самоуправе и грађана које представља, а у 
јавном иступању води рачуна да тај углед не буде 
нарушен.  

Функционер увек и на сваком месту поступа и 
понаша се тако да буде пример за углед.  

 

7. Професионалност  
  

Члан 9. 
  
Функционер непрестано изграђује своју струч-

ност и компетентност за обављање јавне функције, а 
у свом раду увек се придржава стандарда стручности.  

Функционер уважава стручност запослених у 
управи и редовно се са њима саветује приликом 
доношења одлука, подржавајући развој њихових 
стручних капацитета.  

Функционер се стара да при одлучивању о 
запошљавању, као и распоређивању, премештању или 
напредовању запослених, то буде рађено на основу 
квалификација и објективно оцењеног радног учинка 
и радних способности.  

 
8. Правичност, објективност и непристрасност  
  

Члан 10. 
  
Функционер правично и непристрасно врши 

своју дужност, вођен општим добром и претежним 
јавним интересом, а старајући се да никоме не нанесе 
штету.  

Функционер настоји да никакве личне предра-
суде или непримерени посебни интереси не утичу на 
његово поступање и одлучивање, као и да оно буде 
засновано на тачним, потпуним и благовременим 
подацима.  

  
9. Савесно и домаћинско управљање  
  

Члан 11. 
  
Функционер са пажњом доброг и савесног 

домаћина располаже повереним средствима и њихо-
вом расподелом.  

Функционер се стара да употреба и расподела 
јавних средстава буде законита, добро испланирана, 
правична, сврсисходна и увек у складу са оствари-
вањем општег добра и претежног јавног интереса.        

Функционер се делатно супротставља несврси-
сходном и коруптивном располагању и коришћењу 
јавних средстава.  

Функционер се стара да употреба и расподела 
јавних средстава буде таква да на најбољи и 
најправичнији могући начин задовољава права, 
потребе и интересе свих категорија становништва, не 
дискриминишући ни једну.  

 
10. Лични интегритет  
  

Члан 12. 
  
Функционер одбацује деловање под притиском и 

корупцију, а јавно указује на такво понашање ако га 
примети код других функционера.  

Функционер се ангажује на превенцији коруп-
ције, указивањем на њену штетност, узроке и начине 
спречавања, као и подржавањем и учешћем у 
успостављању и спровођењу антикорупцијских меха-
низама.   
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Функционер никада не даје предности приватном 
интересу над јавним, не прихвата се дужности и 
послова који га могу довести у сукоб интереса и 
избегава сваки облик понашања који би могао да 
доведе до стварања утиска да постоји сукоб интереса.  

  
11. Равноправност и недискриминација  
  

Члан 13. 
  
Функционер поштује различитости и никога не 

дискриминише према било ком стварном или 
претпостављеном личном својству, ни урођеном ни 
стеченом.  

Функционер се стара да услед различитости 
ничија права и слободе не буду ускраћена, повређена 
или ограничена.          

Функционер препознаје права и потребе 
различитих категорија становништва и стара се да 
услуге локалне самоуправе свима буду доступне и 
пружене на одговарајући начин. 

Функционер поштује равноправност жена и 
мушкараца, подржавајући и подстичући мере за пуно 
остваривање родне равноправности.  

Функционер се залаже за очување и развој 
културних посебности, обичаја, језика и идентитета 
свих грађана локалне самоуправе.  

 
12. Поштовање и учтивост  
  

Члан 14. 
  
Функционер указује поштовање грађанима, кори-

сницима услуга локалне самоуправе, запосленима у 
њој, другим функционерима и свима другима са 
којима се опходи, чинећи то на учтив и достојанствен 
начин.  

Функционер свима са којима се опходи посвећује 
одговарајућу пажњу и време, пружајући им благо-
времене, тачне и потпуне податке, на учтив и досто-
јанствен начин.  

 
III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
  
Престанак важења других прописа  
  

Члан 15. 
 
Ступањем на снагу овог Кодекса престаје да важи 

Одлука о усвајању Етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе у Србији (''Службе-
ни лист града Крушевца“, број 1/2005).   

        
Праћење примене Кодекса  
  

Члан 16. 
    
Праћење примене Кодекса врши Савет за праће-

ње примене Етичког кодекса (у даљем тексту: Савет) 
кога образује Скупштина града. 

 
 

 Актом о образовању Савета ближе се одређују 
послови и задаци Савета, права и дужности пред-
седника и чланова Савета, начин рада и друга питања 
од значаја за рад Савета.  

Скупштина града донеће акт из претходног става 
у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог 
Кодекса.  

  
Ступање на снагу и објављивање Кодекса   
  

Члан 17. 
  
Овај  Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Крушевца''.  
Етички кодекс објављује се на интернет презен-

тацији Града.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 020-29/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
                   
602 
На основу члана 196. став 2 Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 
113/17 - др. закон и 95/18 ), члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ), 
члана 22 став 1 тачка 6  Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, донела је  

 
КОДЕКС ПОНАШАЊА 

  
СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Кодекс 
 

Члан 1. 
 
Кодекс понашања службеника и намештеника          

(у даљем тексту: Кодекс) је скуп правила понашања 
службеника и намештеника који садржи професио-
налне и етичке стандарде за обављање службених 
послова и остваривање комуникације са странкама у 
циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга, 
као и подстицању поверења у интегритет, непри-
страсност и ефикасност органа, служби и органи-
зација основаних од стране града Крушевца. 

Странке су физичка и правна лица без обзира на 
држављанство и седиште, као и органи, организације 
и групе лица која се обраћају граду Крушевцу. 
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Област примене 
 

Члан 2. 
 
 Правила овог Кодекса дужни су да примењују 

службеници и намештеници у органима, службама и 
организацијама града Крушевца (у даљем тексту: 
службеници) када обављају послове из своје над-
лежности. 

 
Сврха Кодекса 

 
Члан 3. 

 
Сврха овог Кодекса је:   
• да утврди стандарде личног и професионалног 

интегритета и понашања којих би требало да се 
придржавају службеници,  

• да подржи службенике у поштовању профе-
сионалних и етичких стандарда,  

• да упозна странке о правилном начину 
комуникације и опхођења службеника,  

• да допринесе изградњи поверења грађана у 
локалну власт,  

• да допринесе успостављању ефикаснијег и 
одговорнијег поступања службеника. 

 
Члан 4. 

 
Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени 

у мушком граматичком роду обухватају мушки и 
женски род лица на која се односе. 

 
II - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА 
       КОДЕКСА 
 

Законитост и непристрасност 
 

Члан 5. 
 
Службеник је дужан да службене послове и 

задатке извршава у складу са законом, професио-
налним и етичким стандардима, у прописаним роко-
вима, благовремено и ажурно.   

Службеници су дужни да се уздржавају од било 
које самовољне или друге радње која ће неоправдано 
утицати на странке или им се неосновано даје 
повлашћени третман. 

Службеници се у свом раду никада не руководе 
личним, породичним, нити политичким притисцима и 
мотивима. 

Запослени је дужан да свој посао обавља поли-
тички непристрасно и да у службеним просто-ријама 
не носи и истиче обележја политичких странака, нити 
њихов пропагандни материјал и да утиче на поли-
тичко опредељење других запослених. 

 
Објективност 

 
Члан 6. 

 
У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир 

све релевантне чињенице и да сваку од њих правилно 

оцени у односу на одлуку, као и да изузме све 
елементе који нису од значаја за предметни случај. 

 
Забрана дискриминације 

 
Члан 7. 

 
Службеници су обавезни да у свакој прилици 

поштују принцип једнакости странака пред законом, 
а посебно када решавају о захтевима странака и 
доносе одлуке. 

Службеници поступају једнако према свим 
странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.  

Уколико дође до другачијег поступања службе-
ника према одређеној странци него што је то 
уобичајено, службеник је дужан да образложи такво 
поступање релевантним разлозима конкретног слу-
чаја. 

Службеник је дужан да у оквиру својих 
надлежности омогући остваривање права, поштовање 
интегритета и достојанства странака и других 
службеника без дискриминације или повлашћивања 
по било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, 
боје коже, друштвеног порекла, рођења, генетских 
својстава, културе, језика, вероисповести или веро-
вања, политичког или другог уверења, држављанства, 
припадности народу или националној мањини, 
имовног стања, психичког и физичког инвалидитета, 
старосне доби, родног идентитета и сексуалне 
оријентације, здравственог стања, брачног и поро-
дичног статуса, осуђиваности, физичког изгледа, 
чланства у политичким, синдикалним и другим ор-
ганизацијама и другим стварним и претпостављеним 
личним својствима. 

 
Забрана злоупотребе и прекорачења службених  

овлашћења 
 

Члан 8. 
 
Службеници су дужни да овлашћења у свом раду 

користе искључиво у сврхе које су утврђене законом 
и другим одговарајућим прописима. 

При обављању приватних послова, службеник не 
сме користити службене ознаке, службена овлашћења 
или ауторитет радног места у локалној самоуправи. 

Службеник је дужан да у свом раду искључиво 
врши увид, прибавља и обрађује податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, а који 
су неопходни за одлучивање, односно поступање.  

 
Заштита података о личности 

 
Члан 9. 

 
Службеник који обрађује податке о личности 

поштује све законске прописе и важеће стандарде у 
погледу њихове заштите. 

Службеник посебно не користи личне податке у 
сврхе које нису законите, не доставља их неовла-
шћеним особама и не омогућава им увид у њих. 
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Приступ информацијама од јавног значаја 
 

Члан 10. 
 
Службеник се стара о поштовању права на 

приступ информацијама од јавног значаја на начин 
који обезбеђује најпотпуније и најефикасније оства-
ривање тог права, у складу са законом који регулише 
приступ информацијама од јавног значаја и прави-
лима која важе у органу, служби или организацији. 

 
Пружање информација о поступку 

 
Члан 11. 

 
Службеници су дужни да странкама, на њихов 

захтев, дају информације о поступку који се код њих 
води. Службеник ће упутити странку на који начин 
може да изврши увид у стање поступка. 

Службеници су дужни да странкама пруже и 
информације о правним радњама које странке треба 
да предузму у циљу остваривања својих права и 
обавеза. Службеник води рачуна да информације које 
пружа буду јасне и разумљиве странци. 

Када службеник не сме да саопшти информацију 
због њене поверљиве природе, дужан је да наведе 
датој заинтересованој странци разлоге због којих није 
у могућности да јој повери наведену информацију. 

Ако је усмени захтев странке превише сложен, 
службеник је дужан да посаветује странку о томе како 
да формулише свој захтев писаним путем. 

Уколико се захтев у вези поступка односи на 
питања за које одређени службеник није надлежан, 
упутиће странку на надлежног службеника и 
назначити његово име и по могућству контакт 
податке. 

 
Исправљање пропуста 

 
Члан 12. 

 
У случају грешке у раду службеника која има 

непожељан утицај на права или интересе странака, 
службеник је дужан да упути писмено извињење 
странци и настоји да отклони негативне последице 
проузроковане његовом грешком што је пре могуће, 
као и да обавести странку о праву на одговарајуће 
правно средство и приговор због пропуста. 

 
Разумни рок за доношење одлука 

 
Члан 13. 

 
Службеници се старају да се одлука по сваком 

захтеву или приговору донесе у разумном року, без 
одлагања, а у сваком случају најкасније у законом 
предвиђеном року. Исто правило примењује се за 
одговоре на дописе странака или одговоре на 
службене дописе којима службеници од претпо-
стављених траже упутства у погледу поступка који се 
води. 

Ако због сложености поступка, односно питања 
која су покренута, одлуку није могуће донети у 

законском року, службеник ће о томе обавестити 
странку и свог претпостављеног и предузети све што 
је потребно да се одлука донесе што пре. 

 
Понашање службеника у јавним наступима 

 
Члан 14. 

 
У свим облицима јавних наступа и деловања у 

којима представља Град Крушевац, службеник је 
дужан да износи ставове у складу с прописима, 
овлашћењима, стручним знањем и Кодексом. 

Приликом изношења стручних и личних ставова, 
службеник је дужан да пази на углед града Крушевца 
и лични углед и сме износити само истините податке, 
садржином и тоном којим се не вређа углед органа, 
установа, предузећа, као ни њихових представника, а 
на исти начин да поступа и  када је реч о личном и 
пословном угледу других физичких и правних лица. 

  
Поштовање других и учтивост службеника 

 
Члан 15. 

 
Службеници су дужни да се међусобно и према 

странкама опходе с поштовањем. Приликом комуни-
кације са странкама службеници треба да буду 
учтиви, приступачни, тачни, коректни и коопера-
тивни. 

 Приликом одговарања на  дописе, у телефонским 
разговорима и у преписци путем електронске поште, 
службеник је дужан да буде што више од помоћи и да 
пружи што исцрпније и прецизније одговоре. 

У присуству странака службеницима нису дозво-
љени приватни телефонски разговори. 

 
Стандард пословне комуникације 

 
Члан 16. 

 
Стандард пословне комуникације подразумева да 

се у најкраћем могућем року (најкасније у року од 24 
сата) одговори на поруку примљену радним данима 
путем електронске поште.  

Уколико је прималац електронске поште одсутан, 
мора бити постављено обавештење на електронској 
пошти о одсуству са радног места са информацијама 
коме се могу обратити странке или службеници у 
хитним случајевима, а током одсуства примаоца 
поруке. 

 
Слање поднеска/дописа или електронске поште 

 
Члан 17. 

 
Службеник је дужан да приликом слања поднеска 

или дописа користи меморандум. 
Поднесак, допис или електронску пошту по-

требно је насловити на особу (физичко лице) или 
функцију, односно пословно име привредног 
друштва.  
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Поднесак, допис и електронску пошту неопходно 
је уредно потписати својим именом, звањем и 
осталим подацима за контакт. 

Поднесак, допис или електронска пошта треба да 
буде јасне садржине и концизан, а стил писања треба 
да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу 
са темом.  

Приликом припреме поднеска, дописа или 
електронске поште проверити правопис и тачност 
информација које се наводе. 

 
 

Поштовање радног времена 
 

Члан 18. 
 
Запослени су дужни да поштују прописано радно 

време, као и да се приликом доласка или одласка са 
радног места евидентирају преко уређаја за 
евидентирање присутности. 

Пауза у току радног времена је дозвољена у 
прописаном временском интервалу у трајању од 30 
минута. 

Пауза не може бити на почетку или на крају 
радног времена. 

Запослени је дужан да одмор у току дневног рада 
користи искључиво у време одређено правним актом 
о радном времену. 

Није дозвољено напуштање радног места у 
оквиру радног времена без одобрења руководиоца 
или запосленог којег руководилац овласти. 

Службеницима без претходне најаве и одобрења 
претпостављеног, није допуштен улазак у радне 
просторије органа, службе или организације ван 
радног времена. 

 
 

Стандарди одевања на радном месту 
 

Члан 19. 
 
Службеник је дужан да буде прикладно и уредно 

одевен, примерено пословима службеника, и да на тај 
начин не нарушава углед јединице локалне само-
управе, нити изражава своју политичку, верску или 
другу личну припадност која би могла да доведе у 
сумњу његову непристрасност и неутралност.  

Запослени треба да се одевају у складу са 
захтевима радних места и радних активности, а 
основни стандард свакодневног одевања јесте уредна 
и чиста одећа.  

Неприкладном одећом и обућом сматра се 
нарочито: непримерено кратке сукње (краће од горње 
ивице колена), блузе са великим деколтеом и дубоким 
изрезима позади, изразито кратке блузе, блузе са 
танким бретелама, хеланке, кратке панталоне, 
тренерке, атлет мајице и папуче. 

Службеника који је неприкладно одевен, непо-
средни руководилац ће упозорити на обавезу пошто-
вања овог Кодекса у погледу одевања на радном 
месту и на могућност покретања дисциплинског 
поступка у случају поновљене повреде Кодекса. 

 

Уредност радних просторија 
 

Члан 20. 
 
Канцеларије службеника морају бити чисте и 

уредне о чему службеници воде рачуна све време у 
току трајања радног времена, као и приликом напу-
штања истих. 

Није дозвољено конзумирање хране у канцела-
рији, као и њено држање на столу. 

 
III - ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА  
        И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Право притужбе због кршења Кодекса 
 

Члан 21. 
 
Странка се због повреде правила овог Кодекса 

може притужбом обратити руководиоцу органа, 
службе или организације града Крушевца (у даљем 
тексту: надлежни руководилац). 

Надлежни руководилац дужан је да обавести 
подносиоце притужбе о предузетим радњама. 

Надлежни руководиоци својим одлукама, 
ставовима, мишљењима, препорукама и другим 
актима стварају праксу од значаја за примену овог 
Кодекса. 

 
Праћење примене Кодекса 

 
Члан 22. 

 
Надлежни руководилац града Крушевца  прати и 

разматра примену Кодекса.  
За спровођење овог Кодекса одговоран је 

надлежни  руководилац организационих јединица. 
Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је 

то потребно, надлежни руководилац може за примену 
Кодекса издати посебна  упутства.  

Извештај о примени Кодекса чини саставни део 
годишњег извештаја о раду органа, службе или ор-
ганизације 

Извештај садржи статистичке податке о укупном 
броју примљених приговора странака на кршење 
Кодекса, структуру приговора по правилима утвр-
ђеним Кодексом, покренутим и окончаним дисци-
плинским поступцима, изреченим мерама за кршење 
Кодекса и друге чињенице и околности за које ру-
ководиоци органа, служби или организација сматрају 
да су од значаја за праћење примене Кодекса. 

 
Дисциплинска одговорност 

 
Члан 23. 

 
Повреде обавеза из овог Кодекса представљају 

лакшу повреду дужности из радног односа, уколико 
није обухваћена неком од тежих повреда радних 
дужности предвиђених Законом или другим про-
писом. 
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Примерак акта о изреченим мерама због непо-
штовања одредби овог Кодекса улаже се у персонални 
досије службеника који је повреду извршио и податак 
о томе се уноси  у кадровску евиденцију. 

 
 

Обавештавање странака и службеника  
о примени Кодекса 

 
 

Члан 24. 
 
Текст Кодекса се објављује  на интернет страници 

града Крушевца. 
У штампаном облику Кодекс се  истиче на 

огласној табли  и у довољном броју примерака чини 
доступним странкама на другим одговарајућим 
местима. 

Сви запослени и лица која први пут заснивају 
радни однос у органима града Крушевца потврдиће 
давањем писаних изјава да су упознати с правилима 
понашања из Кодекса. 

Изјава из става 3. овог члана чини саставни део 
персоналног досијеа запосленог. 

 
Ступање на снагу 

 
Члан 25. 

 
Даном ступања на снагу Кодекса, престаје да 

важи Кодекс понашања службеника и намештеника у 
Градској управи града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца" бр. 10/17). 

 
Члан 26. 

 
Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 020-30/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
    
603 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

(“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС” бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21) 
и члана 22. Статута града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 
I - ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 
Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. 

годину утврђују се укупни приходи и примања и 
укупни расходи и издаци у износу од 5.321.454.324 
динара, од тога 5.190.000.000 динара средства из 
буџета и 131.454.324 динара средства из других 
извора буџетских корисника. 

 
Члан 2. 

 
Укупни приходи и примања Града оствариће се 

из: 
 
1. Пренетих неутрошених средстава из претходне 

године у износу од 360.611.324 динара, која се састоје 
од пренетих неутрошених средстава са рачуна 
извршења буџета у износу од 350.000.000 динара и 
пренетих неутрошених средстава са рачуна сопстве-
них средстава буџетских корисника у износу од 
10.611.324 динара. 

 
2. Текућих прихода и примања буџета у износу од 

4.840.000.000 динара и то: уступљених и изворних 
прихода буџета у износу од 3.973.098.960 динара, 
трансферних средстава из буџета Републике Србије у 
износу од 512.901.040 динара и примања од продаје 
земљишта у износу од 354.000.000 динара. 

 
3. Текућих прихода и примања из изворних 

активности директних и индиректних корисника 
буџетских средстава у укупном износу од 120.843.000 
динара.  

  
Укупни расходи и издаци Града извршиће се као: 
 
1. Текући расходи и издаци за нефинансијску 

имовину са рачуна извршења буџета у износу од 
5.190.000.000 динара. 

 
2. Текући расходи и издаци за нефинансијску 

имовину из других извора буџетских корисника у 
износу од 131.454.324 динара. 

 
Члан 3. 

 
Приходи и примања, расходи и издаци града 

Крушевца за 2022. годину, утврђени методологијом 
GFS - Статистике државних финансија, коју је пропи-
сао ММФ, приказани су у следећој табели: 
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ОПИС 
Шифра економске 

класификације 
План - средства 

из буџета 
План - средства из  
додатних прихода 

Укупно план 
 

1 2 3 4 5 

УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

  4,840,000,000 120,843,000 4,960,843,000 

1. Порески приходи   3,399,870,000  3,399,870,000 

     1.1. Порез на доходак 

грађана (осим самодоприноса 

-711180) 

711 2,799,510,000   2,799,510,000 

     1.2. Порез на фонд зарада 712 10,000   10,000 

     1.3. Порез на имовину 713 600,350,000   600,350,000 

2. Непорески приходи   1,086,130,000 73,511,000 1,159,641,000 

     2.1. Таксе   122,210,000 3,080,000 125,290,000 
     2.1.1. Локалне комуналне 
таксе 714, 716, 741, 742 105,210,000 3,080,000 108,290,000 

     2.1.2. Локалне 
административне таксе 742241 5,000,000  5,000,000 

     2.1.3. Боравишна такса 714552, 714553 12,000,000   12,000,000 

  2.2. Накнаде 7145,7415,742253 242,060,000   242,060,000 

  2.3. Самодопринос 711180 200,000   200,000 

  2.4. Донације и трансфери   512,901,040 2,600,000 515,501,040 

   - Донације 731+732      

   - Трансфери 733 512,901,040 2,600,000 515,501,040 

 2.5. Приходи настали 

употребом јавних средстава 
  171,430,000 57,053,000 228,483,000 

  - Приходи од камате 741140 1,000,000   1,000,000 

  - Приходи од давања у 

закуп, односно на коришћење 

непокретности и покретних 

ствари у својини ЈЛС 

742140 122,000,000 57,053,000 179,053,000 

  - Новчане казне и одузета 

имовинска корист 
7433 48,430,000   48,430,000 

2.6. Остали непорески 

приходи 
  37,328,960 10,778,000 48,106,960 

 - Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
744      

  - Мешовити и неодређени 

приходи 
7451+743920 37,328,960 6,230,000 43,558,960 

  -  Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 
771+772   218,000 218,000 

 -  Трансфери између 

буџетских корисника на 

истом нивоу 

781   4,330,000 4,330,000 

3. Примања од продаје 

нефинансијске имовине 
8 354,000,000 47,332,000 401,332,000 

УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

 

  5,190,000,000 131,454,324 5,321,454,324 
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1 2 3 4 5 

1. Текући расходи   2,896,051,754 94,809,324 2,990,861,078 

     1.1. Расходи за запослене 41 1,161,329,000 7,161,342 1,168,490,342 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 1,404,020,066 84,897,796 1,488,917,862 

     1.3. Амортизација и 

употреба средстава за рад 
43      

     1.4. Отплата камата 44 451,600 110,000 561,600 

     1.5. Субвенције 45 59,480,000   59,480,000 
     1.6. Социјална заштита из 
буџета 47 115,070,000   115,070,000 

     1.7. Остали расходи 48+49 155,701,088 2,640,186 158,341,274 

2. Трансфери 463 486,870,821   486,870,821 

3. Дотације и трансфери 464+465 76,102,219   76,102,219 
4. Издаци за набавку 
нефинансијске имовине 

5 1,730,975,206 36,645,000 1,767,620,206 

5. Издаци за набавку финан-

сијске имовине (осим 6211) 
62      

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМО-

ВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  

     

1. Примања по основу 
отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 

92    

2. Задуживање  91    
     2.1. Задуживање код 
домаћих кредитора 911    

     2.2. Задуживање код 

страних кредитора 
912    

ОТПЛАТА ДУГА И 

НАБАВКА ФИНАН-

СИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

     

3. Отплата дуга 61    
     3.1. Отплата дуга домаћим 
кредиторима 

611    

     3.2. Отплата дуга страним 
кредиторима 

612    

     3.3. Отплата дуга по 
гаранцијама 

613    

4. Набавка финансијске 
имовине 

6211    

А. РАЧУН ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА  

     

Укупни приходи и примања 

остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 

  4,840,000,000 120,843,000 4,960,843,000 

Укупни расходи и издаци за 

набавку нефинансијске 

имовине 

  5,190,000,000 131,454,324 5,321,454,324 

Буџетски суфицит/дефицит   -350,000,000 -10,611,324 -360,611,324 
Издаци за набавку 
финансијске имовине (осим 
за набавку домаћих хартија 
од вредности) 

     

Укупни фискални 

суфицит/дефицит 
  -350,000,000 -10,611,324 -360,611,324 
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1 2 3 4 5 

Б. РАЧУН 

ФИНАНСИРАЊА 
     

Примања од задуживања      

Примања од продаје 

финансијске имовине 
     

Издаци за набавку 
финансијске имовине 
(за набавку домаћих хартија 
од вредности) 

     

Издаци за отплату главнице 

дуга 
     

Нето финансирање      

Укупан фискални 
суфицит/дефицит + нето 
финансирање 

  -350,000,000 -10,611,324 -360,611,324 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК 
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 13 и 15) 

3 350,000,000 10,611,324 360,611,324 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 

ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 

(класа 3, извор  
финансирања 14) 

3    

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 

НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА 

СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ 

РАЧУНИМА 

       

 
 

Члан 4. 
 

Потребна средства за финансирање укупног нето фискалног дефицита из чл. 3. Одлуке у износу од 
688.392.909 динара, обезбедиће се из вишка прихода из претходне године. 
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Члан 5. 

 
    Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2022. годину и наредне две године исказани су у табелама Капитални пројекти у периоду  
2022. - 2024. године и Преглед капиталних пројеката у периоду 2022. - 2024. године 
 

 Прилог  2 

Капитални пројекти у периоду 2022 - 2024. године 

             

    2,212,827   435,517 105,000 99,707 114,000 231,500 204,000 1,122,810 

             

у дин. (заокружено на 000) 

Приоритет Назив капиталног пројекта 

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта 

Година 
завршетка 
финанси-

рања 
пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Уговорени 
рок 

завршетка 
(месец - 
година) 

Реализовано 
закључно са 
31.12.2020. 

године 

 2021 - 
план 

2021 - 
процена 

извршења 
2022 2023  2024 

Након 
2024 

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12 

1 (П 0009) 
"Изградња источне 

обилазнице" - Градска управа 
1986 2024 850,000   298,800 1,000  10,000 127,500 100,000 312,700 

2 (П 0001) 

Реконструкција, 

рационализација и одржавање 

јавног осветљења у насељеним 

местима града Крушевца - 

Градска управа 

2017 2033 686,971   112,183 63,000 59,009 63,000 63,000 63,000 322,788 

3 (П 0002) 

Реконструкција, 

рационализација и одржавање 

преосталог јавног осветљења 

на територији града Крушевца 

- Градска управа 

2019 2035 675,856   24,534 41,000 40,698 41,000 41,000 41,000 487,322 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Прилог  2a 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2022 - 2024. године 

Шифра ДБК:                       

                       

                        

         
99,707 114,000 231,500 204,000 1,122,810 

          

                   

            у дин (заокружено на 000)                     

Р. 

бр. 

Назив капита 

лног пројекта 

Ш
и

ф
р

а
 п

р
о

г
р

а
м

а
 

Шифра 

програ-

мске 

активно-

сти/ 

Пројекта К
о
н

т
о

 3
. 
н

и
в

о
 

К
о
н

т
о

 4
. 
н

и
в

о
 

И
зв

о
р

 

Реали-

зовано 

закључно 

са 

31.12.2020. 

године 

2021 - 

план 

2021 - 

проце-

на 

реали-

зације 

2022 2023 2024 
Након 

2024 

Гра 

ђеви-

нска 

дозвола 

(датум 

издава 

ња - 

дан/ме-

сец/    

година) 

Датум 

објавњи-

вања 

јавног 

позива 

набавке 

(дан/ 

месец/   

година) 

Уговор 

(број 

уговора и 

да-тум 

закључе

ња -дан/ 

месец/  

година) 

Угово-

рена 

вредно-

ст по 

осно-

вном 

уговору 

( у дин.) 

Дода-

тно 

угово

рена 

вред-

ност 

(у 

дин.) 

Рок 

реали-

зације по 

осно-

вном 

уговору 

(у дани-

ма) 

Анексима 

продужен 

рок (проду-

жење рока 

у данима и 

крајњи 

датум по 

анексу- 

дан/месец 

/година) 

Реално 

очеки 

вани 

рок 

реали 

зације 

(датум - 

дан/ 

месец/ 

година) 

Ста 

тус 

проје-

кта  

(1, 2, 

3, 4, 5, 

6 или 

7) 

Напо-

мена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                                                

1 

"Изградња Источне 

обилазнице" - 
Градска управа града 

Крушевац 

0701 П 0009 541 5411 1 98,000    27,500             

      541 5411 9  1,000 0 10,000              

      511 5112 1                  

      511 5112 7 200,800    100,000 100,000 312,700           

      511 5114 1                  

2 

Реконструкција, 

рационализација и 

одржавање јавног 
осветљења у 

насељеним местима 

града Крушевца - 
Градска управа 

1102 П 0001 513 5131 1 112,183   63,000 63,000 63,000 322,788         4  

      513 5131 13  63,000 59,009               

3 

Реконструкција, 

рационализација и 

одржавање преоста-
лог јавног осветље-

ња на територији 

града Крушевца - 
Градска управа 

1102 П 0002 513 5131 1 24,534 39,000 38,698 41,000 41,000 41,000 487,322           

      513 5131 13  2,000 2,000             4  
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Пројекат број 1 - Источна обилазница 

 

Реализација источне обилазнице као дела државног пута првог Б реда бр. 1 (Крушевац - Блаце - Белољин), 

укупне дужине од око 8.690 м. 

До 2012. године урађена је планско техничка документација, започет је поступак експропријације 

земљишта и реализован је један део Источне обилазнице од Паруновачког моста до укрштаја са ул. Балканском 

(ул. Мићуна Павловића) – једна трака, као и део објеката на деоници од ул. Балканске до Северне обилазнице 

(насип, мостови и пропусти).  

Како је постојећа планска документација застарела на основу Закона о планирању и изградњи и Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима, то се у 2013. години и 2014. години радило на измени планско техничке 

документације. 

У 2015. години донета је одлука о изради Плана детаљне регулацији (ПДР) и исти је предат на јавни увид. 

У 2016. години настављене су активности на изради ПДР.  

У 2017. години, на седници Скупштине града, усвојен је План детаљне регулације источне обилазнице (од 

паруновачког моста до Улице кнеза Милоша) и наставка Улице кнеза Милоша у Крушевцу. 

У 2018. години извршен је пренос плана парцелације код Службе за катастар непокретности, за потребе 

експропријације земљишта. 

У 2019. години утрвђен је јавни интерес за екоспропријацију земљишта и поднети су предлози за 

експропријацију земљишта Одељењу за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове. 

У 2020. години започете су активности на експро-пријацији земљишта.  

У 2021. години донета су решења о експропри-јацији земљишта за преостале власнике. 

У 2022. години предвиђа се израда одговарајуће пројектно-техничке документације за извођење радова и 

почетак експропријацијe земљишта.  

У 2023. години планиран је завршетак експропри-јације земљишта, спровођење поступка јавне набавке, 

закључење уговора и почетак извођења радова на изградњи источне обилазнице. 

 

Пројекат број 2 - Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима 

града Крушевца 

 

Пројекат се реализује кроз јавно приватно партнерство и подразумева замену 12.545 натријумових и 

живиних светиљки/сијалица ЛЕД светиљка-ма у насељеним местима града Крушевца од стране приватног 

партнера. Циљ пројекта је остваривање уштеде енергије, уштеде у емисији CO2 и уштеде у оперативним 

расходима јавног осветљења. Изабрани приватни партнер, који обавља енергетске услуге, обезбеђује 

финансијска средства за реализацију пројекта, док Град плаћа накнаду приватном партнеру у гарантном 

периоду од петнаест година, сходно Уговору о јавно приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, 

рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца закљученом 22.09.2017. 

године. 

У 2017. години закључен је уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, 

рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца. 

У 2018. години пројекат је реализован тј. демонтирано је укупно 12.517 комплета светиљки и носача и 

монтирано је нових 12.517 комада ЛЕД светиљки са одговарајућим носачима. Преосталих 28 комада ЛЕД 

светиљи, које су биле предвиђене пројектом, предато је Граду. Од укупно монтнираних светиљки монтирано 

је:  

• 5.241 комад – ЛЕД 20 светиљки 

• 3.194 комада – ЛЕД 25 светиљки 

• 1.740 комада – ЛЕД 35 светиљки 

• 1.096 комада – ЛЕД 54 светиљке 

• 177 комада – ЛЕД 90 светиљки 

• 69 комада – “PARK ECO” 60 светиљки 

• 1.000 комада – ВОЛТАНА 1 светиљка. 
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Пројектом је обухваћено 109 насељених места и 35 улица. Овај део система обухвата укупно 330 трафо 

станица. У оквиру пројекта извршена је и замена управљачких система (330 комада), чији је задатак обезбеђење 

функционисања система и то на тај начин да сваког дана у години буде детерминисано време када се укључује 

и искључује систем јавне расвете, на тај начин да систем ради минимално 4.000 сати годишње (што представља 

просек за регион), а максимално 4.200 сати годишње колико је првобитно радио систем.  

Пројектом су обухваћена следећа насељена места на територији града Крушевца: Пакашница, насеље 

Владо Јурић, Гари, Церова, Лукавац, Мала Врбница, Жабаре, Треботин, Мешево, Дољане, Пепељевац, Бегово 

Брдо, Вучак, Читлук, Кошеви, Мачковац, Макрешане, Глободер, Дедина, Текије, Капиџија, Добромир, 

Паруновац, Пасјак, Бован, Станци, Кобиље, Ловци Коса, Ловци, Дворане, Петина, Пољаци, Позлата, Здравиње, 

Сушица, Црквина, Модрица, Модрица – Викенд насеље, Велико Головоде, Велико Головоде - Викенд насеље, 

Трмчаре - Викенд насеље, Трмчаре, Сеземча, Слатина, Буковица, Велика Ломница, Буци, Јастребац – 

излетиште, Наупаре, Витановац, Јабланица, Велики Купци, Себечевац, Шогољ, Шавране, Горњи Степош, 

Доњи Степош, Липовац, Штитаре, Мало Гркљане, Мајдево, Ћелије, Суваја, Набрђе – Туфекчићи, Грабак, 

Велико Гркљане, Мали Купци, Шумице, Гаглово, Ново Село, Беласица, Велико Крушинце, Рлица, Мала Река, 

Срндаље, Зебица, Велики Шиљеговац, Бојинци, Гревци, Рибаре, Мало Крушинце, Рибарска Бања, Бољевац, 

Росице, Зубовац, Каоник, Јошје, Мали Шиљеговац, Ђунис, Горњи Вучак, пут за Горњи Вучак, Јасика, Гавез, 

Велика Крушевица, Срње, Падеж, Вратаре, Глобаре, Крвавица, Шашиловац, Каменаре, Љубава, Коморане, 

Лазаревац, Коњух, Кукљин, Бела Вода, Брајковац, Шанац. 

У наредним годинама предстоји плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, од стране Града. 

 

Пројекат број 3 – Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на 

територији града Крушевца 

 

Пројекат се реализује кроз јавно приватно партнерство без елемената концесије и подразумева замену 

6.153 светиљки/сијалица, у градском језгру Крушевца, ЛЕД светиљкама од стране приватног партнера. Циљ 

пројекта је реконструкција и модернизација система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED 

технологијом на територији града Крушевца. Изабрани приватни партнер, који обавља енергетске услуге, 

обезбеђује финансијска средства за реализацију пројекта, док Град плаћа накнаду приватном партнеру у 

гарантном периоду од петнаест година, сходно Уговору о јавно приватном партнерству за вршење услуга 

реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца                                   

II бр. 404-2346 од 16.10.2019. године. 

У 2019. години закључен је уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и 

модернизације система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији 

града Крушевца. 

У 2020. години извршена је замена сијалица на укупно 6.153 светлосних извора на којима је била могућа 

замена ЛЕД светиљкама и рефлекторима.  

У наредним годинама предстоји плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, од стране Града. 
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Члан 6. 
 

Укупни приходи и примања града по економској класификацији утврђени су у следећим износима: 
 

Економ- 

ска класи-

фикација 

Врсте  

прихода  

и примања 

БУЏЕТ ДРУГИ ИЗВОРИ УКУПНО 

Извор 

01 

Извор 

07 

Извор 

09 

Извор 

13 

Извор 

15 

Укупно 

планирана 

средства из 

буџета 

Извор 

02 

Извор 

04 

Извор 

07 

Извор 

13 

Извор 

15 

Извор 

16 

Укупно 

планирана 

средства из 

других 

средстава 

Укупно 

планирани 

приходи и 

примања 

Струк- 

тура  

 у % 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                      
311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 
посебне намене 

(ПУ "Ната 

Вељковић" - 
неутрошена 

средства од 

Министарства 
просвете, науке 

и технолошког 

развоја из 2019. 
године за 

пројекат "ЕСЕС- 

Подршка деци и 
породици - 

добробит за 

будућност" 
Крушевац)             140,000  140,000 140,000  

311712 Пренета 

неутрошена 
средства за 

посебне намене 

(Градска управа 
- депозитни 

рачун за јавно 

надметање)            318,806   318,806 318,806 0.01% 
311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 
посебне намене 

(Градска управа 

- депозитни 
рачун КЦК)            61,380   61,380 61,380  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

311712 Пренета 

неутрошена 
средства за 

посебне намене 

(Градска управа - 
пројекат 

"CIVITAS 

SUMPs-Up (Ref. 

No. 690669- 

SUMPs-Up -

H2020-MG -2014-                    
-2015/H2020-          

-MG-2015), у 
"Иновационом 

пилот програму-

Експертска 
група: ПОУМ 

програм обуке 5 

(SLP 5)- алати и 
услуге за израду 

ПОУМ-а и избор 

мера"")) 
             

296 
  

296 
 

296 
  

311712 Пренета неутро-
шена средства за 
посебне намене 
(неутрошена 
средства 
донација из 2017. 
године за 
пројекат Градске 
управе "Капи-
тално одржа-
вање објеката 
основних школа 
на територији 
града Крушевца")  
      

1,220 
 

1,220 
        

 
 

1,220 
  

311712 Пренета неу-

трошена сред-
ства за посебне 

намене (неутро-

шена средства 
донација из 

2018. године за 

монографију  

МЗ Веселин 

Николић)  

      1,025 1,025         1,025  
311712 Пренета 

неутрошена 

средства за      9,818 9,818         9,818  



 25.12.2021.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                        17 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

посебне намене 
(неутрошена 

средства 

донација из 
2018. године за 

пројекат Градске 

управе "Трг 

глумаца") 

311712 Пренета 

неутрошена 
средства за 

посебне намене 

(неутрошена 
средства 

донација из 

2019. године за 
пројекат Градске 

управе "Девојка 
са крчагом")       582 582         582  

311712 Пренета 
неутрошена 
средства за 
посебне намене 
(повраћај 
неутрошених 
средстава  
Канцеларије за 
управљање јав-
ним улагањима 
Владе РС из 
2019. године за 
пројекат 
"Реконструкција 
објекта Градске 
топлане и два 
котла на чврсто 
гориво - угаљ и 
два котла на гас 
у граду 
Крушевцу" 600 
динара, 
Министарства 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја за 
припремни 
предшколски 
програм ПУ 
"Ната      24,219 24,219         24,219  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Вељковић" 3.619 
динара и 
Министарства 
културе из 2020. 
године за 
пројекат 
"Набавка опреме 
за реализацију 
едукативних 
садржаја 
Народног музеја 
Крушевац" 
20.000 динара)  

311712 Пренета неутр-

ошена средства 
за посебне наме-

не (неутрошена 

средства 
донација из 2020. 

године за 

пројекат Градске 
управе 

"Споменик кнезу 

Лазару")       1 1         1  
311712 Пренета 

неутрошена 
средства за 

посебне намене 

(неутрошена 
средства 

донација из 

2020. године за 

трошкове 

пројектне 

документације 
за канализаци-

ону мрежу  

МЗ Пепељевац)       1,228,000 1,228,000         1,228,000 0.02% 
311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 
посебне намене 

(неутрошена 

средства дона-

ција из 2020. 

године за 

трошкове про-
јектне доку-

ментације за 

канализациону      651,000 651,000         651,000 0.01% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

мрежу МЗ 
Макрешане)  

311712 Пренета 
неутрошена 
средства за 
посебне намене 
(неутрошена 
средства 
донација из 2019. 
године за 
трошкове 
кречења МЗ 
Трмчаре)       90 90         90  

311712 Пренета 
неутрошена 
средства за 
посебне намене 
(неутрошена 
средства 
донација из 
2019. године за 
одржавање 
канализационе 
мреже у МЗ 
Капиџија)       50,000 50,000         50,000  

311712 Пренета неутро-
шена средства за 
посебне намене 
(неутрошена 
средства 
донација из 2020. 
године за 
реконструкцију 
Дома културе у 
МЗ Падеж)       210,920 210,920         210,920  

311712 Пренета неутро-

шена средства за 
посебне намене 

(неутрошена 

средства 
донација из 

2020. године за 

одржавање 
путева у 

Шашиловцу)       914,300 914,300         914,300 0.02% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

311712 Пренета 

неутрошена 
средства за 

посебне намене 

(неутрошена 
средства 

донација из 

2020. године за 

одржавање 

водоводне 

мреже у МЗ 
Падеж за 

Вратаре)       79,640 79,640         79,640  
311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 
посебне намене 

(неутрошена 

средства од 
уплате 

Министарства 

рударства и 
енергетике из 

2018. године за 

пројекат 
"Локални развој 

отпоран на 

климатске 
промене")       1,024,288 1,024,288         1,024,288 0.02% 

311712 Пренета неутро-

шена средства за 
посебне намене 

(неутрошена 

средства 
Кабинета 

Министра без 

портфеља 
задуженог за 

демографију и 

популациону 
политику из 

2020. године за 

пројекат Градске 
управе 

"Изградња 

фискултурне 
сале у ОШ "Кнез 

Лазар" Велики 

Купци")       4,332,858 4,332,858         4,332,858 0.08% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 
посебне намене 

(неутрошена 

средства 
Министарства 

заштите 

животне средине 
из 2021. године 

за пројекат 

Градске управе 
"Набавка, 

замена, 

реконструкција 
и санација 

котларница за 

грејање у 2021. 
години на 

територији града 

Крушевца")  
      

2,400,000 
 

2,400,000 
         

2,400,000 
 

0.05% 
 

311712 Пренета 
неутрошена 
средства за 
посебне намене 
(неутрошена 
средства 
донација из 
2021. године за 
одржавање 
капеле у МЗ 
Трмчаре)  
      

20,000 
 

20,000 
         

20,000 
  

311712 Пренета 

неутрошена 
средства за 

посебне намене 

(неутрошена 
средства 

донација из 

2021. године за 
пројекат Градске 

управе 

"Споменик 
кнезу Лазару")       290 290         290  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

311712 Пренета 
неутрошена 
средства за 
посебне намене 
(неутрошена 
средства 
донација из 
2021. године за 
трошкове 
пројектне 
документације 
за кана-
лизациону 
мрежу МЗ 
Пепељевац)       59,000 59,000         59,000  

311712 Пренета 

неутрошена 
средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства дона-

ција из 2021. 

године за 
одржавање 

путева у Падежу)       276,420 276,420         276,420 0.01% 

311712 Пренета 
неутрошена 

средства за 
посебне намене 

(неутрошена 

средства 
донација из 2021. 

године за 

одржавање 
путева у 

Шашиловцу)       434,000 434,000         434,000 0.01% 

311712 Пренета неутр-
ошена средства 

за посебне наме-

не (неутрошена 
средства донаци-

ја из 2021. годи-

не за трошкове 
пројектне доку-

ментације за 

канализациону 
мрежу МЗ 

Макрешане)       24,000 24,000         24,000  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

311712 Пренета 
неутрошена 

средства за 

посебне намене 
(неутрошена 

средства 

донација из 

2021. године за 

реконструкцију 

Дома културе у 
МЗ Падеж)       83,125 83,125         83,125  

311712 Пренета 

неутрошена 
средства за 

посебне намене 

(уплаћена 
средства 

самодоприноса 
приликом 

гашења рачуна 

месних 
заједнница)      11,335,896  11,335,896         11,335,896 0.21% 

311713 Пренета 

неутрошена 
средства за 

стамбену 

изградњу 
(Градска управа)            4,300,000   4,300,000 4,300,000 0.08% 

321311 Нераспоређени 

вишак прихода и 
примања из 

ранијих година 

(уплаћена 
ненаменска 

сопствена 

средства 
приликом 

гашења рачуна 

месних заједница 
и Службе МЗ)      272,782  272,782         272,782 0.01% 

321311 Нераспоређени 

вишак прихода и 
примања из 

ранијих година     326,566,526  326,566,526     5,790,842   5,790,842 332,357,368 6.25% 

  Укупно пренета 

средства:    338,175,204 11,824,796 350,000,000    10,471,028 140,296  10,611,324 360,611,324 6.78% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

711000 Порез на дохо-

дак, добит и 
капиталне 

добитке                     

                       
711110 Порез на зараде 2,300,000,000     2,300,000,000        2,300,000,000 43.22% 

711120 Порез на при-
ходе од само-
сталних 
делатности 326,000,000     326,000,000        326,000,000 6.13% 

711140 Порез на прихо-

де од имовине 5,510,000     5,510,000        5,510,000 0.10% 
711180 Самодоприноси 200,000     200,000        200,000  

711190 Порез на друге 

приходе 168,000,000         168,000,000        168,000,000 3.16% 

  Укупно 711000: 2,799,710,000     2,799,710,000        2,799,710,000 52.61% 

                 
712000 Порез на фонд 

зарада                     

                       
712110 Порез на фонд 

зарада 10,000     10,000        10,000  

  Укупно 712000: 10,000     10,000        10,000  

                       

713000 Порез на 

имовину                     
                       

713120 Порез на 
имовину 490,000,000     490,000,000        490,000,000 9.21% 

713310 Порез на наслеђе 
и поклон 35,000,000     35,000,000        35,000,000 0.66% 

713420 Порез на 
капиталне 
трансакције 75,320,000     75,320,000        75,320,000 1.42% 

713610 Порез на акције 
на име и уделе 30,000     30,000        30,000  

  
Укупно 713000: 600,350,000     600,350,000        600,350,000 11.28% 

                       

714000 Порез на добра 
и услуге                     

                       

714510 Порези, таксе и 
накнаде на 

моторна возила 45,000,000     45,000,000        45,000,000 0.85% 

714540 Накнаде за 
коришћење 

добара од 

општег интереса 3,500,000     3,500,000        3,500,000 0.07% 
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714550 Концесионе 
накнаде и 

боравишне таксе 12,000,000     12,000,000        12,000,000 0.23% 

714560 Општинске и 
градске  

накнаде 72,050,000     72,050,000        72,050,000 1.35% 

  
Укупно 714000: 132,550,000     132,550,000        132,550,000 2.49% 

                 

716000 Други порези                     

                       
716110 Комунална такса 

на фирму 95,000,000     95,000,000        95,000,000 1.79% 

  
Укупно 716000: 95,000,000     95,000,000        95,000,000 1.79% 

                       
733000 Трансфери од 

других нивоа 

власти                     
                       

733141 Ненаменски 

трансфер од 
Републике у 

корист нивоа 

градова 466,901,040     466,901,040         466,901,040 8.77% 
733142 Други текући 

трансфери од 

Републике у 
корист нивоа 

градова           2,600,000    2,600,000 2,600,000 0.05% 

733144 Текући 
наменски 

трансфери , у 

ужем смислу, од 
Републике у 

корист нивоа 

градова   46,000,000    46,000,000         46,000,000 0.86% 

  Укупно 733000: 466,901,040 46,000,000    512,901,040   2,600,000    2,600,000 515,501,040 9.69% 

                       

741000 Приходи од 
имовине                     

                       

741140 Камате на 

средства 

консолидованог 

рачуна трезора 

града 1,000,000     1,000,000         1,000,000 0.02% 
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741410 Приход од 

имовине који 

припада 

имаоцима полиса 

осигурања          50,000     50,000 50,000  

741520 Накнада за 

коришћење 

шумског и 

пољопривредног 

земљишта 500,000     500,000         500,000 0.01% 
741530 Накнада за 

коришћење 

простора и 

грађевинског 

земљишта 116,510,000     116,510,000         116,510,000 2.19% 

741590 Накнаде за заш-

титу животне 

средине 2,500,000     2,500,000         2,500,000 0.05% 

  
Укупно 741000: 120,510,000     120,510,000  50,000     50,000 120,560,000 2.27% 

                       

742000 Приходи од 
продаје добара и 

услуга                     

                       
742120 Приходи од 

продаје добара и 
услуга или 
закупа од стране 
тржишних 
организација у 
корист нивоа 
републике 200,000     200,000         200,000  

742140 Приходи од 
продаје добара и 
услуга или 
закупа  од стране 
тржишних 
организација у 
корист нивоа 
градова 122,000,000     122,000,000   57,053,000     57,053,000 179,053,000 3.36% 

742240 Таксе у корист 

нивоа градова  15,000,000     15,000,000         15,000,000 0.28% 
742250 Таксе у корист 

нивоа општина 
(Накнада за 
уређивање 
грађевинског 
земљишта) 2,000,000     2,000,000         2,000,000 0.04% 
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742340 Приходи буџета 
града од 

спредне продаје 

добра и услуге 
које врше 

државне 

нетржишне 

јединице 10,000     10,000   2,370,000     2,370,000 2,380,000 0.04% 

742370 Приходи 

индиректних 
корисника 

буџетских 

средстава који 
се остварују 

додатним 

активностима              660,000 660,000 660,000 0.01% 

  Укупно 742000: 139,210,000     139,210,000  59,423,000    660,000 60,083,000 199,293,000 3.75% 

                       

743000 Новчане казне и 

одузета 
имовинска 

корист                     

                       
743324 Приходи од 

новчаних казни 

за прекршаје 
предвиђење 

прописима о 

безбедности 
саобраћаја на 

путевима 44,420,000     44,420,000        44,420,000 0.83% 

743340 Приходи од 
новчаних казни 

за прекршаје у 

корист нивоа 
градова  4,010,000     4,010,000        4,010,000 0.08% 

                 

743920 Остале новчане 
казне, пенали и 

приходи од 

одузете 
имовинске 

користи у 

корист нивоа 

Републике 10,000     10,000        10,000  

  
Укупно 743000: 48,440,000     48,440,000        48,440,000 0.91% 

                       



28                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                    25.12.2021.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

745000 Мешовити и 
неодређени 
приходи                     

                       

745140 Мешовити и 
неодређени 
приходи у 
корист нивоа 
градова 37,318,960     37,318,960   6,230,000     6,230,000 43,548,960 0.82% 

  Укупно 745000: 37,318,960     37,318,960  6,230,000     6,230,000 43,548,960 0.82% 

772000 Меморандумске 
ставке за 
рефундацију 
расхода из 
претходне 
године                     

                       
772110 Меморандумске 

ставке за 
рефундацију 
расхода из 
претходне 
године         218,000    218,000 218,000  

  Укупно 772000:         218,000    218,000 218,000  

                       

781000 Трансфери 

између буџет-
ских корисника 

на истом нивоу                     

781110 Трансфери 
између 

буџетских 

корисника на 
истом нивоу       4,330,000      4,330,000 4,330,000 0.08% 

  Укупно 781000:       4,330,000      4,330,000 4,330,000 0.08% 

                       

811000 Примања од 
продаје 

непокретности                     

                       
811120 Примања од 

продаје 

непокретности у 
корист нивоа 

Републике (при-

мања од откупа 
станова у 

државној 

својини)         50,000     50,000 50,000  
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811140 Примања од 
продаје 

непокретности у 

корист нивоа 
градова         170,000     170,000 170,000  

  Укупно 811000:        220,000     220,000 220,000  

                    

812000 Примања од 
продаје 

покретне 

имовине                  
                    

812140 Примања од 

продаје 
покретних 

ствари у корист 

нивоа градова        50,000     50,000 50,000  

  
Укупно 812000:        50,000     50,000 50,000  

                       
822000 Примања од 

продаје залиха 
производње                     

                       

822140 Примања од 
продаје залиха 

производње у 

корист нивоа 
градова        18,200,000     18,200,000 18,200,000 0.34% 

  
Укупно 822000:        18,200,000     18,200,000 18,200,000 0.34% 

                       

823000 Примања од 

продаје робе за 
даљу продају                     

                       

823140 Примања од 
продаје робе за 
даљу продају у 
корист нивоа 
градова         28,862,000     28,862,000 28,862,000 0.54% 

  Укупно 823000:        28,862,000     28,862,000 28,862,000 0.54% 
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841000 Примања од 
продаје 
земљишта                     

                       

841140 Примања од 
продаје 
земљишта у 
корист нивоа 
градова    354,000,000   354,000,000        354,000,000 6.65% 

  Укупно 841000:   354,000,000   354,000,000        354,000,000 6.65% 

  
УКУПНО: 4,440,000,000 46,000,000 354,000,000 338,175,204 11,824,796 5,190,000,000 4,330,000 113,035,000 2,818,000 10,471,028 140,296 660,000 131,454,324 5,321,454,324 100.00% 

 
 
 
 

 
 
 

Члан 7. 
 

Укупни расходи и издаци града по економској класификацији утврђени су у следећим износима: 
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БУЏЕТ ДРУГИ ИЗВОРИ УКУПНО 

Извор 01 Извор 07 Извор 09 Извор 13 Извор 15 

Укупно  

планирана 
средства  

из буџета 

Извор  
02 

Извор  
04 

Извор  
07 

Извор  
13 

Извор  
15 

Извор 
16 

Укупно 
планирана 

средства 

из других 

средстава 

Укупно 

планирани 
расходи и 

издаци 

Стру- 

ктура  

 у % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                       

411000 Плате, додаци и 

накнаде 
запослених 

(зараде) 929,805,000     929,805,000 2,763,000      2,763,000 932,568,000 17.52% 

412000 Социјални 
доприноси на 

терет послодавца 155,889,000     155,889,000 462,000      462,000 156,351,000 2.94% 
413000 Накнаде у натури 12,615,000     12,615,000   1,248,000  5,000   1,253,000 13,868,000 0.26% 

414000 Социјална 

давања запосле-
нима 39,095,000     39,095,000   1,570,000 218,000 260,342   2,048,342 41,143,342 0.77% 

415000 Накнаде 

трошкова за 
запослене 9,097,000     9,097,000 85,000 550,000     635,000 9,732,000 0.18% 
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416000 Награде запосле-

нима и остали 

посебни расходи 14,828,000     14,828,000         14,828,000 0.28% 
421000 Стални трошкови 367,212,340 32,750,000   10,691 399,973,031 927,000 8,899,000 10,000 68,500 10,000 10,000 9,924,500 409,897,531 7.70% 

422000 Трошкови 

путовања 4,801,000     4,801,000   5,104,000  50,000 296  5,154,296 9,955,296 0.19% 
423000 Услуге по 

уговору 99,474,700 3,000,000   1,025 102,475,725   16,159,000 740,000 327,000  650,000 17,876,000 120,351,725 2.26% 

424000 Специјализоване 
услуге 335,780,000 700,000    336,480,000   10,307,000 500,000    10,807,000 347,287,000 6.53% 

425000 Текуће поправке 

и одржавање     486,366,920   3,526,740 1,754,450 491,648,110 49,000 19,820,000 800,000 4,730,000   25,399,000 517,047,110 9.72% 

426000 Материјал 63,065,000 5,550,000  27,200  68,642,200 44,000 14,548,000 550,000 495,000 100,000  15,737,000 84,379,200 1.59% 

444000 Пратећи 

трошкови 
задуживања 451,600     451,600   110,000     110,000 561,600 0.01% 

451000 Субвенције 

јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 3,000,000     3,000,000         3,000,000 0.06% 
454000 Субвенције 

приватним 

предузећима  56,480,000     56,480,000         56,480,000 1.06% 
463000 Трансфери 

осталим нивоима 

власти 486,870,821     486,870,821         486,870,821 9.15% 
464000 Дотације органи-

зацијама обаве-

зног социјалног 

осигурања 65,488,000     65,488,000         65,488,000 1.23% 

465000 Остале дотације 
и трансфери 10,590,000    24,219 10,614,219         10,614,219 0.20% 

472000 Накнаде за 

социјалну 
заштиту из 

буџета 115,070,000     115,070,000         115,070,000 2.16% 

481000 Дотације 
невладиним 

организацијама 107,637,864     107,637,864         107,637,864 2.02% 

482000 Порези, обавезне 
таксе и казне 5,585,000     5,585,000   1,490,000  910,186 30,000  2,430,186 8,015,186 0.15% 

483000 Новчане казне и 

пенали по 
решењу судова 16,678,224     16,678,224   210,000     210,000 16,888,224 0.32% 
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484000 Накнада штете за 
повреде или 

штету насталу 

услед елемента-
рних непогода 

или других 

природних 
узрока                  

485000 Накнада штете за 

повреде или 
штету нанету од 

стране државних 
органа 5,800,000     5,800,000         5,800,000 0.11% 

499000 Средства резерве 20,000,000     20,000,000         20,000,000 0.38% 

511000 Зграде и грађеви-

нски објекти 695,440,996 500,000 354,000,000 312,715,843 6,610,123 1,369,266,962   3,100,000  590,000   3,690,000 1,372,956,962 25.80% 
512000 Машине и 

опрема 66,548,861 3,500,000  58,000 1,024,288 71,131,149   9,175,000  2,735,000   11,910,000 83,041,149 1.56% 

513000 Остале некре-

тнине и опрема 134,973,225    2,400,000 137,373,225   3,600,000     3,600,000 140,973,225 2.65% 

515000 Нематеријална 

имовина  75,490,000     75,490,000   945,000     945,000 76,435,000 1.44% 
522000 Залихе 

производње          7,350,000     7,350,000 7,350,000 0.14% 

523000 Залихе робе за 
даљу продају          8,850,000  300,000   9,150,000 9,150,000 0.17% 

541000 
Земљиште 55,866,449   21,847,421  77,713,870         77,713,870 1.46% 

УКУПНО: 4,440,000,000 46,000,000 354,000,000 338,175,204 11,824,796 5,190,000,000 4,330,000 113,035,000 2,818,000 10,471,028 140,296 660,000 131,454,324 5,321,454,324 100.00% 
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Члан 8. 

 

Укупни расходи и издаци града по функционалној класификацији утврђени су у следећим износима: 

 

Функционална 

класификација  
Функција 

Планирани 

расходи и  
издаци  

из буџета 

Стру-

ктура  

у % 

Планирани 
расходи и 
издаци из 

других 
извора 

Укупно 

планирани 

расходи и 

издаци 

 
1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   280,387,224       5.4%                                   280,387,224       

010 Болест и инвалидност          9,564,000       0.2%             9,564,000       

040 Породица и деца        61,800,000       1.2%        61,800,000       

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована 

на другом месту 

    148,506,360       2.9%         148,506,360       

090 
Социјална заштита некласи-

фикована на другом месту 
     60,516,864       1.2%      60,516,864       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  800,025,426       15.4% 5,568,528        805,593,954       

111 Извршни и законодавни органи       44,135,000       0.9%          44,135,000       

133 Остале опште услуге     715,373,638       13.8%   5,568,528             720,942,166       

160 
Опште јавне услуге некласи-

фиковане на другом месту 
      40,516,788       0.8%           40,516,788       

 

300 

 

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 

      

102,383,000       

 

2.0% 
 

 

   102,383,000       

320 Услуге противпожарне заштите        49,330,000       1.0%         49,330,000       

330 Судови         8,633,000       0.2%          8,633,000       

360 
Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту 
       44,420,000       0.9%           44,420,000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  1,505,987,733       29.0%   31,000,296       1,536,988,029       

411 
Општи економски и 

комерцијални послови 
         7,600,000       0.1%              7,600,000       

412 Општи послови по питању рада        24,200,000       0.5%            24,200,000       

421 Пољопривреда        58,000,000       1.1%         58,000,000       

436 Остала енергија      61,893,600       1.2%        61,893,600       

451 Друмски саобраћај   1,271,445,133       24.5%               296        1,271,445,429       

473 Туризам        41,669,000       0.8% 31,000,000               72,669,000       

490 

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

      41,180,000       0.8%            41,180,000       

500 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
   487,925,079       9.4%        487,925,079       

510 Управљање отпадом       170,500,000       3.3%        170,500,000       

520 Управљање отпадним водама       52,995,079       1.0%                                         52,995,079       

530 Смањење загађености          8,000,000       0.2%             8,000,000       

540 
Заштита биљног и животињског 

света и крајолика 
    210,500,000       4.1%       210,500,000       

550 
Заштита животне средине - 

истраживање и развој 
         2,250,000       0.0%                   2,250,000       



34                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                    25.12.2021.  

 

1 2 3 4 5 6 

560 
Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту 

       43,680,000       0.8%          43,680,000       

600 
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
     426,818,079       8.2%         426,818,079       

620 Развој заједнице        60,000,000       1.2%           60,000,000       

630 Водоснабдевање      148,448,209       2.9%         148,448,209       

640 Улична расвета      203,850,000       3.9%         203,850,000       

660 
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом 
месту 

       14,519,870       0.3%           14,519,870       

700 

 

ЗДРАВСТВО 

    

   44,098,000       

 

0.8% 
 

      

   44,098,000       

721 Опште медицинске услуге        41,288,000       0.8%            41,288,000       

722 
Специјализоване медицинске 

услуге 
         1,560,000       0.0%              1,560,000       

760 
Здравство некласификовано на 

другом месту 
         1,250,000       0.0%              1,250,000       

800 

 

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 

    552,190,700       10.6%   62,342,500              614,533,200       

810 Услуге рекреације и спорта      231,908,700       4.5%   27,445,000              259,353,700       

820 Услуге културе      290,132,000       5.6%   34,897,500              325,029,500       

830 Услуге емитовања и штампања       18,150,000       0.3%           18,150,000       

840 Верске и остале услуге заједнице        12,000,000       0.2%          12,000,000       

 

900 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

  

 990,184,759       

 

19.1% 

  

32,543,000       

 

1,022,727,759       

911 Предшколско образовање      491,830,000       9.5%   30,900,000              522,730,000       

912 Основно образовање     379,304,259       7.3%          379,304,259       

920 Средње образовање        99,846,500       1.9%         99,846,500       

950 
Образовање које није 

дефинисано нивоом 
    19,204,000       0.4%     1,643,000              20,847,000       

УКУПНО:  5,190,000,000       100.0% 131,454,324       5,321,454,324       
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Члан 9. 

 

Укупни расходи и издаци града по програмској класификацији утврђени су у следећим износима: 
 

Шифра Назив 

Циљ Индикатор 
Вредност у базној 

2021.г. 

Циљана 
вредност  
2022.г. 

Циљана 

вредност 2023.г. 

Циљана  

вредност  
2024.г. 

Планирани 

расходи и 

издаци из 
буџета  

2022.г. 

Планирани 

расходи и 
издаци из 

других  

извора  
2022.г. 

Укупно 

планирани 

расходи и  
издаци за  

2022.г. 

Надлежни орган / 

буџетски корисник / 
одговорно лице 

П
р

о
гр

ам
 

Програмска 
активност/  
Пројекат 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1101 

ПРОГРАМ 1: 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Просторни развој 

у складу са 

плановима 

Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијом 

Податак није  

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
60,000,000  60,000,000 

Градска управа 

(05511) / Начелник 

Градске управе  

ПА 1101-0001 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Број усвојених 

планова генералне 

регулације у односу 

на број предвиђених 

планова вишег реда 

Податак није  

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
60,000,000   60,000,000 

Одељење за 

урбанизам и 

грађевинарство 

/Градска управа 

(05511) / Начелник 

Одељења за 

урбанизам и грађ. 

1102 

ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Повећање 

покривености 

насеља и 

територије 

рационалним 

јавним 

осветљењем 

Дужина улица и 

саобраћајница (км) 

које су покривене 

јавним осветљењем 

у односу на укупну 

дужину улица и 

саобраћајница 

Податак није  

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
846,091,679  846,091,679 

Градска управа 

(05511)/        

Начелник  Градске 

управе  

 ПА1102-0001 

Управљање/одржа-

вање јавним 

осветљењем 

Ефикасно и 

рационално 

спровођење јавног 

осветљења и 

минималан 

негативан утицај 

на животну 

средину 

Удео енергетски 

ефикасних сијалица 

у укупном броју 

сијалица јавног 

осветљења 

65% 65% 65% 
Податак није 

достављен 
99,850,000   99,850,000 

Одељење за стамбено 

комуналне и 

имовинско правне 

послове/Градска 

управа (05511) 

/Начелник Одељења  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

П 1102-5003 

Реконструкција, 

рационализација и 

одржавање јавног 

осветљења у 

насељеним местима 

града Крушевца 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није  

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
63,000,000   63,000,000 

Одељење за 

инвестицје, привреду 

и заштиту животне 

средине/Градска 

управа 

05511/Начелник 

Одељења 

П 1102-5002 

Реконструкција, 

рационализација и 

одржавање 

преосталог јавног 

осветљења на 

територији града 

Крушевца 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није  

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
41,000,000   41,000,000 

Одељење за 

инвестицје, привреду 

и заштиту животне 

средине/Градска 

управа 

05511/Начелник 

Одељења 

ПА 1102-0002 
Одржавање јавних 

зелених површина 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територија 

услугама уређења 

и одржавања 

зеленила 

Број м2 јавних 

зелених површина на 

којима се уређује и 

одржава зеленило у 

односу на укупна 

број м2  зелених 

површина 

1.300.000м2/укупан  

број м2 зелених  

површина 

1.300.000м2/укуп

ан број м2 

зелених 

површина 

1.300.000м2/укуп

ан број м2 

зелених 

површина 

Податак није 

достављен 
210,500,000   210,500,000 

Одељење за стамбено 

комуналне и 

имовинско правне 

послове/Градска 

управа (05511) 

/Начелник Одељења  

  ПА 1102-0003 

Одржавање чистоће 

на површинама јавне 

намене 

Максимално 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавних 

површина 

Степен 

покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће и 

јавно-прометних 

површина (број 

улица које се чисте у 

односу на укупан 

број улица у граду) 

954.067.000м2/укупно 

м2 јавно прометних 

површина 

954.067.000м2/ук

упно м2 јавно 

прометних 

површина 

954.067.000м2/ 

укупно м2 јавно 

прометних 

површина 

Податак није 

достављен 
170,500,000   170,500,000 

Одељење за стамбено 

комуналне и 

имовинско правне 

послове/Градска 

управа (05511) 

/Начелник Одељења  

ПА 1102-0004 Зоохигијена 

Унапређење 

заштите од 

заразних и других 

болести које 

преносе животиње 

Број ухваћених и 

збринутих паса и 

мачака луталица  

400 паса луталица 

смештених у прихвати-

лишту 

400 паса 

луталица 

смештених у 

прихватилишту 

400 паса 

луталица 

смештених у 

прихватили-шту 

Податак није 

достављен 
29,630,000   29,630,000 

Одељење за стамбено 

комуналне и 

имовинско правне 

послове/Градска 

управа (05511) 

/Начелник Одељења  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Унапређење 

заштите од 

заразних и других 

болести које 

преносе инсекти 

Јавне површине на 

којима је рађена 

дезинсекција  

(у км2) 

20.432 ha 20.432 ha 20.432 ha 
Податак није 

достављен 
3,950,000   3,950,000 

Одељење за инвести-

ције, привреду и за-

штиту животне 

средине/ (Градска 

управа (05511) / 

Начелник Одељења  

 ПА 1102-0006 
Одржавање гробаља 

и погребне услуге 

Адекватан 

квалитет 

пружених услуга 

одржавања 

гробаља и 

погребних услуга 

Број интервенција у 

односу на укупан 

број поднетих 

иницијатива грађана 

за чишћење и 

одржавање гробаља 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
14,519,870   14,519,870 

Одељење за стамбено 

комуналне и 

имовинско правне 

послове/Градска 

управа (05511) 

/Начелник Одељења  

 ПА1102-0007 

Производња и 

дистрибуција 

топлотне енергије 

Оптимална покри-

веност корисника  

и територије 

услугама 

даљинског грејања 

и развој дистрибу-

тивног система 

Степен покривености 

корисника услугом 

даљинског грејања 

(број услужених 

домаћинстава  у 

односу на укупан број 

домаћинстава у 

граду/ општини) 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
61,893,600   61,893,600 

Одељење за 

инвестицје, привреду 

и заштиту животне 

средине/Градска 

управа 

05511/Начелник 

Одељења  

 П 1102-5020 

 Набавка, замена, 

реконструкција и 

санација котларница 

за грејање у 2021. 

години на територији 

града Крушевца 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
2,800,000   2,800,000 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/05511-

Градска управа/ 

Начелник Одељења  

 ПА 1102-0008 

Управљање и 

одржавање 

водоводне 

инфраструктуре и 

снабдевање водом за 

пиће 

Адекватан 

квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

Број кварова по км 
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1 1 1 
Податак није 

достављен 
148,448,209   148,448,209 

Одељење за стамбено 
комуналне и имо-
винско правне 
послове/Градска 
управа (05511) 
/Начелник Одељења  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1501 

ПРОГРАМ 3: 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

Повећање 

запослености на 

територији града 

Број становника 

града који су 

запослени на новим 

радним местима, а 

налазили су се на 

евиденцији НСЗ 

(разврстаних по 

полу и старости) 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
31,800,000  31,800,000 

Градска управа  

05511 /Начелник 

Градске  управе  

 ПА 1501-0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

Успостављање 

функционалне 

пословне 

инфраструктуре 

Број корисника 

технолошких 

паркова, бизнис 

инкубатора и сл. 

25 25 25 
Податак није 

достављен 
7,600,000   7,600,000 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/05511 

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  

ПА 1501/0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

Повећање броја 

запослених кроз 

мере активне 

политике 

запошљавања 

Број новозапослених 

жена кроз 

реализацију мера 

активне политике 

запошљавања 

75 80 
Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
24,200,000   24,200,000 

Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне 
средине/05511 
Градска 
управа/Начелник 
Одељења 

1502 
ПРОГРАМ 4: 

РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Повећање 

прихода од 

туризма 

Пораст прихода од 

боравишне таксе 
42,57% 25% 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
41,669,000 31,000,000 72,669,000 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/Градска 

управа 

05511/Начелник 

Одељења 

ПА 1502-0001 
Управљање развојем 

туризма 

Повећање 

квалитета 

туристичке понуде 

и услуге 

Број уређених и на 
адекватан начин 
обележених 
(туристичка 
сигнализација) 
туристичких 
локалитета у граду у 
односу на укупан  

број локалитета 

17 уређених и 

обележених/ 

17 укупних локалитета 

= 100% 

17 уређених и 

обележених/  17 

укупних 

локалитета 

= 100% 

17 уређених и 

обележених/17 

укупних 

локалитета 

= 100% 

17 уређених и 

обележених/ 17 

укупних 

локалитета 

= 100% 

27,554,000 27,145,000 54,699,000 

Туристичка 

организација града 

Крушевца (05513) / 

Директор 

ПА 1502-0002 
Промоција 

туристичке понуде 

Адекватна 

промоција 

туристичке понуде 

града на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу тури-
стичку понуду града 
у земљи и/или ино-
странству  на којима 
учествује ТО града 

31 31 31 31 7,565,000 3,855,000 11,420,000 

Туристичка 

организација града 

Крушевца (05513) / 

Директор  
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ПА 1502-0002 
Промоција 

туристичке понуде 

Адекватна промо-
ција туристичке 
понуде града на 
циљаним 
тржиштима 

Број одржаних 

промотивних акција 

са партнерским 

организацијама  

40 
Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
6,550,000   6,550,000 

Служба за протокол и 

информисање/05511-

Градска управа/Шеф 

Службе  

0101 

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА 

И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

Раст производње 

и стабилност 

дохотка 

произвођача 

Удео регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у  

укупном броју 

пољопривредних 

газдинстава 

8.04% 8.04% 8.04% 8.04% 58,000,000  58,000,000 

Градска управа 

05511/Начелник 

Градске управе  

ПА 0101-0001 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

Стварање услова 

за развој и 

унапређење 

пољопривредне 

производње 

Број едукација 

намењених 

пољопривредним 

произвођачима на 

територији града 

7 7 7 
Податак није 

достављен 
28,370,000   28,370,000 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  

ПА 0101-0002 
Мере подршке 

руралном развоју 

Унапређење 

руралног развоја 

Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера 

руралног развоја у 

односу на укупан 

број 

пољопривредних 

газдинстава 

8.04% 8.04% 8.04% 
Податак није 

достављен 
29,630,000   29,630,000 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  
разврстано према 

полу (жене) 
0.77% 0.77% 0.77% 

0401 

ПРОГРАМ 6: 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Унапређење 

заштите природе 

Број подручја која 

су проглашена 

заштићеним 

подручјем III 

категорије 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
70,545,079  70,545,079 

Градска управа 

05511/Начелник 

Градске управе 

ПА 0401-0004 

Управљање 

отпадним водама и 

канализационом 

инфраструктуром 

Максимално 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

уклањања 

отпадних вода 

Проценат покри-

вености територије 

услугама 

прикупљања и 

одвођења отпадних 

вода (мерено кроз 

број насеља у односу 

на укупан број 

насеља) 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
52,995,079   52,995,079 

Одељење за стамбено 

комуналне и 

имовинско правне 

послове/05511-

Градска управа - 

Начелник Одељења 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПА 0401-0002 

Праћење квалитета 

елемената животне 

средине 

Праћење у складу 

са прописаним 

законским 

обавезама 

Број урађених 

мониторинга  

4 пута годишње на 12 

мерних места  

4 пута годишње 

на 12 мерних 

места  

4 пута годишње 

на 12 мерних 

места  

Податак није 

достављен 
8,000,000   8,000,000 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/05511-

Градска управа/ 

Начелник Одељења  

  

ПА 0401-0001 

Управљање 

заштитом животне 

средине 

Испуњење обавеза 

у складу са 

Законом у домену 

постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и 

мера заштите 

Усвојен програм 

заштите животне 

средине са акционим 

планом 

Усвојен  2015. и важи 

до 2024. године 

Усвојен  2015. и 

важи до 2024. 

године 

Усвојен 2015. и 

важи до 2024. 

године 

Усвојен 2015. и 

важи до 2024. 

године 

2,250,000   2,250,000 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/05511-

Градска управа/ 

Начелник Одељења  

  

ПА 0401-0006 

Управљање осталим 

врстама отпада 

Одрживо 

управљање 

осталим врстама 

отпада 

Број очишћених 

"дивљих" депонија 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
7,300,000   7,300,000 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/05511-

Градска управа/ 

Начелник Одељења  

0701 

ПРОГРАМ 7: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУ-

КТУРА 

Развијеност 

инфраструктуре 

у контексту 

доприноса социо-

економском 

развоју 

Дужина изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 

града (у км) 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
1,315,865,133 296 1,315,865,429 

Градска управа 

(05511) / Начелник 

Градске управе 

ПА 0701-0002 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Одржавање 
квалитета путне 
мреже кроз 
реконструкцију и  
редовно 
одржавање 
асфалтног 
покривача 

Број километара 
санираних и/или 
реконструисаних 
путева 

12 12 12 
Податак није 

достављен 
1,261,445,133   1,261,445,133 

Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне 
средине/Градска 
управа (05511) / 
Начелник Одељења 

ПA 0701-0005 

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

_ _ _ _ _ _ 44,420,000   44,420,000 

Одељење за стамбено 
комуналне и 
имовинско правне 
послове/05511-
Градска управа - 
Начелник Одељења  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

П 0701-5008 Источна обилазница 
Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
10,000,000   10,000,000 

Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне 
средине/Градска 
управа (05511) / 
Начелник Одељења  

П 0701-4004 CIVITAS SUMPs-Up  

Подизање 

капацитета 

службеника 

Градске управе у 

области 

планирања 

одрживе урбане 

мобилности 

Број службеника 

који учествују у 

пројектним 

активностима 

2 2 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
  296 296 

Одељење за стамбено 
комуналне и 
имовинско правне 
послове/05511-
Градска управа - 
Начелник Одељења 
и Одељење за 
урбанизам и 
грађевинарство/ 
Градска управа 
(05511) / Начелник 
Одељења  

Број спроведених 

кампања из области 

одрживе урбане 

мобилности 

1 
Податак није 

достављен 

2002 

ПРОГРАМ 8: 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ  

Повећање 

обухвата деце 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

Проценат деце која 

су уписана у 

предшколске 

установе (број деце 

која су уписана у 

предшколске 

установе у односу 

на укупан број деце 

у граду (јаслена 

група, 

предшколска група 

и припремни 

предшколски 

програм) 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
491,830,000 30,900,000 522,730,000 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска управа/ 

Начелник Одељења  

ПА 2002-0002 

Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања у ПУ 

"Ната Вељковић" 

Обезбеђени 

адекватни услови 

за васпитно- 

образовни рад са 

децом уз повећан 

обухват 

Просечан број деце у 

групи (јаслена, 

предшколски, 

припремни 

предшколски 

програм) 

Јаслена група 16 

Деца од 3-5,5 година 

25 

Групе ППП-

целодневни 22 

Полудневни боравак 

ППП 16 

Болничка група  15 

Јаслена група 16 

Деца од 3-5,5 

година 25 

Групе ППП-

целодневни 22 

Полудневни 

боравак ППП 16 

Болничка група  

15 

Јаслена група 16 

Деца од 3-5,5 

година 25 

Групе ППП-

целодневни 22 

Полудневни 

боравак ППП 16 

Болничка група  

15 

Јаслена група 16 

Деца од 3-5,5 

година 25 

Групе ППП-

целодневни 22 

Полудневни 

боравак ППП 16 

Болничка група  

15 

490,430,000 30,900,000 521,330,000 

Предшколска 

установа "Ната 

Вељковић" (05572) / 

Директор ПУ "Ната 

Вељковић"  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Просечан број деце 

по васпитачу (јасле, 

предшколски и 

припремни 

предшколски 

програм) 

Јаслице 11, 

Предшколски 14,55,  

ППП 14 

Јаслице 11, 

Предшколски 

14,55,  

ППП 14 

Јаслице 11, 

Предшколски 

14,55,  

ППП 14 

Јаслице 11, 

Предшколски 

14,55,  

ППП 14 

Проценат деце 
ослобођене од пуне 
цене услуге у односу 
на укупан број деце 
 

12.77% 12.77% 12.77% 12.77% 

Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања   

Број посебних и специ-

јалних програма у об-

јекту предшколске 

установе 

 

15 15 15 15 

Проценат стручних 

сарадника који су 

добили најмање 24 

бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу у 

односу на укупан 

број стручних 

сарадника 

 

32% 65% 85% 100% 

Број објеката у 

којима су извршена 

инвестициона 

улагања на 

годишњем нивоу, у 

односу на укупан 

број објеката ПУ 

3/15=20% 5/15=33% 5/15=33% 5/15=33% 

  П-2002-5018 

"Инклузивно 

предшколско 

образовање и 

васпитање" 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
1,400,000   1,400,000 

Градска управа 

05511/Начелник 

Градске управе 
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2003 

ПРОГРАМ 9: 

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ  

Потпуни обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

Обухват деце 

основним 

образовањем 

(разложено према 

полу) 

9645  

(4927 девојчица и 

4718 дечака) 

9645  

(4927 девојчица 

и 4718 дечака) 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
379,304,259   379,304,259 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  

ПА 2003-0001 

Реализација 

делатности основног 

образовања 

Трансфер (тип 

програмске 

активности за коју 

није неопходно 

дефинисати 

циљеве и 

показатеље 

учинка) 

          244,407,961   244,407,961 

Градска управа 

05511/Основне 

школе/Начелник 

Градске 

управе/директори 

школа 

ПА 2003-0001 

Реализација 

делатности школа 

ван територије града 

Крушевца 

Повећање 

доступности и 

приступачности 

основног 

образовања деци 

Проценат деце којој 

је обезбеђена 

бесплатна исхрана у 

односу на укупан 

број деце 

100% 100% 100% 100% 2,000,000   2,000,000 

Градска управа 

05511/Начелник 

Градске управе  

П 2003-5019 

Капитално 

одржавање објеката 

основних школа на 

територији града 

Крушевца 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
113,535,936   113,535,936 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/Градска 

управа (05511) / 

Начелник Одељења  

П 2003-5004 

Изградња 

фискултурне сале у 

ОШ "Кнез Лазар" 

Велики Купци 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
18,290,362   18,290,362 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/Градска 

управа (05511) / 

Начелник Одељења  

П 2003-5015 

Реконструкција ОШ 

"Бранко Радичевић"- 

Макрешане  

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
1,070,000   1,070,000 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/Градска 

управа (05511) / 

Начелник Одељења  
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2004 

ПРОГРАМ 10: 

СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ  

Повећање 

обухвата 

средњошколског 

образовања 

Број деце која су 

обухваћена 

средњим 

образовањем 

(разложен по полу) 

5210  

(2575 дечака и 2635 

девојчица) 

5210  

(2575 дечака и 

2635 девојчица) 

5215  

(2578 дечака и 

2637 девојчица) 

Податак није 

достављен 
107,216,500 1,643,000 108,859,500 

 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  

ПА 2004-0001 

Реализација 

делатности средњег 

образовања 

 
Трансфер (тип 
програмске 
активности за коју 
није неопходно 
дефинисати 
циљеве и пока-
затеље учинка) 
 

      99,846,500   99,846,500 

Градска управа 

05511/Средње 

школа/Начелник 

Градске 

управе/директори 

средњих школа 

ПА 2004-0012 

Функционисање 

Центра за стручно 

усавршавање 

      7,370,000 1,643,000 9,013,000 
Директор Центра за 

стручно усавршавање 

0902 

ПРОГРАМ 11: 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 

Повећање 

доступности 

права и услуга 

социјалне 

заштите 

 
Проценат 
корисника мера и 
услуга социјалне и 
дечије заштите 
који се 
финансирају из 
буџета града у 
односу на број 
становника 
 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
280,387,224  280,387,224 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  

ПА 0902-0001 

Једнократне  

помоћи 

и други облици 

помоћи 

Трансфер и 

социјалне помоћи 

(тип програмске 

активности за коју 

није неопходно 

дефинисати 

циљеве и 

показатеље 

учинка) 

          70,308,360   70,308,360 

Градска управа 05511 

(Центар за социјални 

рад - 00231)/Начелник 

Градске управе 

/Директор Центар за 

социјални рад  

ПА 0902-0002 

Породични и  

домски смештај, 

прихватилишта и 

друге врсте  

смештаја 

Трансфер и 
социјалне помоћи 
(тип програмске 
активности за коју 
није неопходно 
дефинисати 
циљеве и 
показатеље 
учинка) 

          4,000,000   4,000,000 

Градска управа 05511 

(Центар за социјални 

рад - 00231)/Начелник 

Градске управе 

/Директор Центар за 

социјални рад 
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ПА 0902-0017 

Саветодаво-

терапијске и 

социјално  

едукативне услуге 

Трансфер и 
социјалне помоћи 
(тип програмске 
активности за коју 
није неопходно 
дефинисати 
циљеве и 
показатеље 
учинка) 

          68,308,000   68,308,000 

Градска управа 05511 

(Центар за социјални 

рад - 00231)/Начелник 

Градске управе 

/Директор Центар за 

социјални рад 

ПА 0902-0016 
Дневне услуге у 

заједници 

Подстицање 
развоја 
разноврсних 
социјалних и 
других услуга у 
заједници 

Број удружења/ 
хуманитарних 
организација која 
добијају средства из 
буџета града 

14 15 16 17 8,216,864   8,216,864 

Одељење за 

друштвене 

делатности /05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  

Унапређење 
доступности и 
ефикасности 
дневних услуга у 
заједници за стара 
лица 

Удео броја 
еквивалентних 
корисника по моделу 
интезивног пружања 
услуге у броју 
становника старијих 
од 65 година 

417/22836=1.83% 
417/22836 

=1.83% 

417/22836 

=1.83% 

417/22836 

=1.83% 
31,500,000   31,500,000 

ПА 0902-0018 

Подршка 

реализацији 

програма Црвеног 

крста 

Социјално 

деловање- 

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне помоћи 

лицима у невољи, 

развијањем 

солидарности 

међу људима, 

организовањем 

различитих 

облика помоћи 

Број акција на 

прикупљању 

различитих врста 

помоћи  

140 150 150 150 4,800,000   4,800,000 

Градска управа 05511 

/Црвени крст 

Крушевац)/Начелник 

Градске управе 

/Секретар Црвеног 

крста Крушевац 

Број корисника 

народне кухиње (или 

број подељених 

оброка у народној 

кухињи) 

650 корисника 

Народне кухиње 

650 корисника 

Народне кухиње 

650 корисника 

Народне кухиње 

650 корисника 

Народне кухиње 
16,000,000   16,000,000 

ПА 0902-0019 
Подршка деци и 

породици са децом 

Унапређење 

услуга социјалне 

заштите за децу и 

породицу 

Број корисника 

услуга  

385+90 мушкарци 

190+45, 

жене 195+45 

400+100 

мушкарци 

200+50, 

жене 200+50 

400+100 

мушкарци200+50

,жене 200+50 

400+100 

мушкарци 

200+50, 

жене 200+50 
61,800,000   61,800,000 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења 
170+24  муш.88+14, 
же. 82+10 

190+30  
муш.95+15, 
же. 95+15 

190+30  
муш.95+15, 
же. 95+15 

190+30  
муш.95+15, 
же. 95+15 
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Унапређење 

популационе 

политике 

 

Број мера 

материјалне 

подршке намењен 

мерама локалне 

популационе 

политике (нпр. 

подршка 

материнству, 

подршка 

породиљама, 

накнада за 

новорођену децу) 

 

9 9 9 9 

ПА 0902-0021 
Подршка особама са 

инвалидитетом 

Обезбеђивање 

услуга социјалне 

заштите за старије 

и одрасле са 

инвалидитетом 

Број услуга 8 9 10 10 9,564,000   9,564,000 

 

Центар за особе са 

инвалидитетом-

80829/Директор 

Центra за особе са 

инвалидитетом 

 

П 0902-5001 

Изградња стамбених 

јединица на 

територији града за 

решавање 

стамбених потреба 

избеглица у оквиру 

Регионалног 

стамбеног програма 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
5,890,000   5,890,000 

 

Одељење за 

привреду, 

инвестиције и 

заштиту животне 

средине/Градска 

управа 

05511/Начелник 

Одељења  

 

1801 

ПРОГРАМ 12: 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Унапређење 

здравља 

становништва 

Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
44,098,000  44,098,000 

Градска управа 

05511/Начелник 

Градске управе  

ПА 1801-0001 

Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 

Унапређење 

доступности , 

квалитета и 

ефикасности ПЗЗ 

Проценат 

реализације планова 

инвестирања у 

објекте и опрему 

установа ПЗЗ 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
41,288,000   41,288,000 

Градска управа 

05511//Начелник 

Градске управе - 

директор Дома 

здравља и директор 

Апотекарске установе 
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ПА 1801-0002 Мртвозорство 

Администрација и 

управљање (тип 

програмске 

активности за коју 

није неопходно 

дефинисати 

циљеве и 

показатеље 

учинка) 

          1,560,000   1,560,000 

Одељење за општу 

управу и заједничке 

послове/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења 

ПА 1801-0003 

Спровођење 

активности из 

области друштвене 

бриге за јавно 

здравље 

Стварање услова 

за очување и 

унапређење 

здравља 

становништва 

Број посебних 

програма и пројеката 

из области јавног 

здравља 

2 4 4 5 1,250,000   1,250,000 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења 

1201 

ПРОГРАМ 13: 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И 

ИНФОРМИСАЊА 

Подстицање 

развоја културе  

Број реализованих 

програма на 1000 

становника који 

доприносе 

остваривању 

општег интереса у 

култури 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
320,282,000 34,897,500 355,179,500 

Одељење за 

друштвене 

делатности /05511-

Градска управа/ 

Начелник Одељења  

ПА 1201-0001 
Функционисање 

установа културе 

Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС 

176/2002=8,8% 176/2002=8,8% 176/2002=8,8% 176/2002=8,8% 269,912,000 22,497,500 292,409,500 

Установе културе-

71144/Директори 

установа културе  

ПА 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

Унапређење 

разноврсности 

културне понуде 

Број програма и 

пројеката подржаних 

од стране града 

намењених 

осетљивим 

друштвеним групама 

23 24 24 - 15,470,000 12,400,000 27,870,000 

Установе културе-

71144/Директори 

установа културе  

ПА 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

Унапређење 

разноврсности 

културне понуде  

Број програма и 

пројеката удружења 

грађана подржаних 

од стране града 

38 38 39 39 4,750,000   4,750,000 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  
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ПА 1201-0003 

Унапређење система 

очувања и 

представљања 

културно-

историјског наслеђа 

Очување и 

заштита културног 

наслеђа 

Проценат споменика 
културе код којих су 
на годишњем нивоу 
извршена улагања у 
односу на укупан 
број споменика 
културе у 
надлежности града  

податак није 

достављен 

податак није 

достављен 

податак није 

достављен 

податак није 

достављен 
12,000,000   12,000,000 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  

ПА 1201-0004 

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области 

јавног информисања 

Повећана понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

Број програмских 

садржаја подржаних 

на конкурсима 

јавног информисања 

16 16 17 17 18,150,000   18,150,000 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  

1301 

ПРОГРАМ 14: 

РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ 

Обезбеђивање 

услова за 

бављење спортом 

свих грађана и 

грађанки града  

Број спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
243,742,700 27,445,000 271,187,700 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска управа/ 

Начелник Одељења 

ПА 1301-0001 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

Унапређење 

подршке 

локалним 

спортским 

организацијама 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у области 

спорта  

Број годишњих 
програма спортских 
организација 
финансираних од 
стране града 

59 60 60 60 

60,000,000   60,000,000 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  

Број посебних 
програма спортских 
организација 
финансираних од 
стране града 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

ПА 1301-0004 

Функционисање  

Установе за физичку 

културу "Спортски  

центар" Крушевац 

Обезбеђивање 

услова за рад 

установа из 

области спорта 

Број спортских 

организација које 

користе услуге 

установе из области 

спорта 

47 47 47 47 

96,168,700 27,445,000 123,613,700 

Установа за физичку 

културу "Спортски 

центар" Крушевац - 

96403/Директор 

Установе за физичку 

културу "Спортски 

центар"  

Степен 

искоришћења 

капацитета  

установе 

85% 85% 85% 85% 
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ПА 1301-0005 
Спровођење 
омладинске политике 

Подршка 
активном 
укључивању 
младих у 
различите 
друштвене 
активности 

Број младих 
корисника услуга 
мера омладинске 
политике 

1,100 1,100 1,200 1,200 

11,834,000   11,834,000 

Одељење за 
друштвене 
делатности/05511-
Градска 
управа/Начелник 
Одељења  

Број младих жена 

корисника услуга 
800 800 900 900 

Број младих 

корисника услуга 

мера омладинске 

политике 

(разврстане по полу)  

Свет,награде:студенти 

1 дечак, ученици 27 (14 

дечака и 13 девојчица), 

Видов.наг.ученици 

113-48 дечака и 65 

девојчица, стипендије 

студенти 12-3 дечака и 

9 девојчица, ученици 

12-4 дечака и 8 

девојчица 

Свет,награде:сту

денти 1 

дечак,ученици27 

(14 дечака и 13 

девојчица), 

Видов.наг.учени

ци 113-48 дечака 

и 65 девојчица, 

стипендије 

студенти 12-3 

дечака и 9 

девојчица, 

ученици 12-4 

дечака и 8 

девојчица 

Свет, награде: 

студенти 1 дечак, 

ученици 27 (14 

дечака  

и 13 девојчица), 

Видов.наг. 

ученици  113-48 

дечака и 65 

девојчица, 

стипендије 

студенти   12-3 

дечака и 9 

девојчица, 

ученици 12-4 

дечака и 8 

девојчица 

Свет,награде: 

студенти 1 

дечак,ученици27 

(14 дечака и 13 

девојчица), 

Видов.наг.учениц

и 113-48 дечака и 

65 девојчица, 

стипендије 

студенти 12-3 

дечака и 9 

девојчица, 

ученици 12-4 

дечака и 8 

девојчица 

П 1301-5010 
Стадион Јединство 

Мало Головоде 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
64,200,000   64,200,000 

 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/05511-

Градска управа/ 

Начелник Одељења  

 

П 1301-5023 Скејт парк 
Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
- 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
11,540,000   11,540,000 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне 

средине/05511-

Градска управа/ 

Начелник Одељења  
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0602 

ПРОГРАМ 15: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Одрживо 
управно и 
финансијско 
функционисање 
града у складу са 
надлежностима и 
пословима 
локалне 
самоуправе 

Однос броја 

запослених у граду 

и законом 

утврђеног 

максималног броја 

запослених  

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
813,853,426 5,568,528 819,421,954 

Градска управа 

05511-Градска 

управа-Начелник 

Градске управе 

ПА 0602-0001 
Функционисање 

Градске управе 

Функционисање 

управе  

Проценат 
попуњености радних 
места која 
подразумевају вођење 
управног поступка 

90% 90% 
Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
663,752,856 5,568,528 669,321,384 

Градска управа 

05511/Начелник 

Градске управе  

П 0602-4016 

Регионални програм 
локалне демократије 
на Западном Балкану 
2-ReL.OaD2 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
1,600,000   1,600,000 

Градска управа 

05511/Начелник 

Градске управе 

ПА 0602-0001 
Функционисање 
Службе месних 
заједница 

Функционисање 
Службе 

Проценат решених 
предмета у 
калeндарској години 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

50,020,782   50,020,782 
Служба Месних 
заједница 66372/Шеф 
Службе  

ПА 0602-0002 
Функционисање 

месних заједница 

Обезбеђено задо-
вољавање потреба 
и интереса 
локалног 
становништва 
деловањем месних 
заједница 

Број иниција-
тива/предлога 
месних заједница 
према граду у вези са 
питањима од 
интереса за локално 
становништво 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
20,516,788   20,516,788 

Месне заједнице 

71145/Председници 

савета месних 

заједница 

ПА 0602-0004 
Градско 

правобранилаштво 

Заштита 
имовинских права 
и интереса града 

Број решених 
предмета у односу на 
укупан број 
предмета на 
годишњем нивоу 

1100/1100 

= 100% 

1100/1100 

= 100% 

1100/1100 

=100% 

Податак није 

достављен 
5,064,000   5,064,000 

Градско 

правобранилаштво 

96446-/Градски 

правобранилац  

ПА 0602-0005 Омбудсман 

Обезбеђена заш-
тита права грађана 
пред управом и 
јавним службама 
града и контрола 
над повредама 
прописа и општих 
аката града 

Број грађана чија су 
права заштићена 
кроз поступак пред 
заштитником 
грађана у односу на 
укупан број 
поступака 

99% 100% 100% 
Податак није 

достављен 
3,569,000   3,569,000 

Заштитник грађана 

64484/Заштитник 

грађана  

ПА 0602-0009 
Текућа буџетска 

резерва 

Буџетска резерва 
(тип програмске 
активности за коју 
није неопходно 
дефинисати 
циљеве и 
показатеље 
учинка) 

          10,000,000   10,000,000 

Одељење за 

финансије/05511-

Градска управа-

Начелник Одељења  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПА 0602-0010 
Стална буџетска 

резерва 

 
Буџетска резерва 
(тип програмске 
активности за коју 
није неопходно 
дефинисати 
циљеве и 
показатеље учинка) 

          10,000,000   10,000,000 

Одељење за 

финансије/05511-

Градска управа-

Начелник Одељења  

ПА 0602-0014 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

 
Изградња ефикас-
ног превентивног 
система заштите и 
спасавања на 
избегавању после-
дица елементар-
них и других 
непогода 

Број 

идентификованих 

објеката критичне 

инфраструктуре 

(мостови) 

96 90 88 
Податак није 

достављен 
49,330,000   49,330,000 

Одељење за послове 

одбране и ванредне 

ситуације/05511-

Градска 

управа/Начелник 

Одељења  

2101 

ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 
Ефикасно и 
ефективно 
функционисање 
органа 
политичког 
система локалне 
самоуправе 
*Администрациј
а и управљање 
(Тип програма за 
који није 
неопходно 
дефинисати 
циљеве и 
показатеље 
учинка) 
 

          44,135,000  44,135,000 

Одељење за послове 

органа града/05511-

Градска управа/ 

Начелник Одељења  

ПА 2101-0001 
Функционисање 

Скупштине 

 

Функционисање 

локалне 

скупштине 

Број седница 

скупштине 
8 8 8 

Податак није 

достављен 
31,190,000   31,190,000 

Скупштина града 

10006/Председник 

Скупштине 

ПА 2101-0002 
Функционисање 

Градоначелника 

 

Функционисање 

извршних органа 

Број донетих аката 500 500 500 
Податак није 

достављен 
11,845,000   11,845,000 

Градоначелник 10005/ 

Градоначелник  

ПА 2101-0002 
Функционисање 

Градског већа 

Функционисање 

извршних органа 

Број седница 

извршних органа 
40 40 40 

Податак није 

достављен 
1,100,000   1,100,000 

 

63859-Градско 

веће/Председник 

Градског већа-

Градоначелник  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0501 

ПРОГРАМ 17: 

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

Смањење 

потрошње 

енергије 

Укупна потрошња 

примарне енергије 

у јавним зградама 

(ten) 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
41,180,000  41,180,000 

05511-Градска 

управа/Начелник 

Градске управе 

П 0501-5007 

Пројекат енергетске 
ефикасности и 
управљања 
енергијом у 
општинама 
(ПЕЕУЕО) у Србији 

Смањење 
потрошње 
енергије у 
објектима код 
којих су изведени 
радови на 
енергетској 
санацији 

Процентуално 

смањење потрошње 

енергије 

мин. 30% 
Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
13,600,000   13,600,000 

Одељење за 
инвестицију, привреду 
и заштиту животне 
средине/05511-Градска 
управа/Начелник 
Одељења/ 
Помоћник 
Градоначелника за 
екологију, одрживи 
развој и енергетику  
 

П 0501-5006 
Локални развој 
отпоран на 
климатске промене 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

7,000,000   7,000,000 

Одељење за 
урбанизам и 
грађевинарство/ 
Градска управа 
(05511) /Начелник 
Одељења/ 
Помоћник 
Градоначелника за 
екологију, одрживи 
развој и енергетику  

П 0501-5017 
Реконструкција 

вртића "Звончић" 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
10,580,000   10,580,000 

Одељење за инве-
стицију, привреду и 
заштиту животне 
средине/05511-Градска 
управа/Начелник 
Одељења 

П 0501-4009 
Пројекат енергетске 

ефикасности 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
  

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
10,000,000   10,000,000 

Одељење за инве-
стиције, привреду и 
заштиту животне 
средине/05511-Градска 
управа/ Начелник 
Одељења  

УКУПНО: 5,190,000,000 131,454,324 5.321.454,324  

 

 

Члан 10. 
     

Стална буџетска резерва за 2022. годину износи 10.000.000 динара или 0,21% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 2022. годину. 
Текућа буџетска резерва за 2022. годину износи 10.000.000 динара или 0,21% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 2022. годину.
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II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 11. 

 
 Расходи и издаци буџета у износу од 5.190.000.000 динара и расходи и издаци из других извора буџетских корисника у износу од 131.454.324 динара,  
распоређени су по корисницима, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања, и то: 
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О  п  и  с 

 

Извор 

01 

Извор 

07 

Извор 

09 

Извор 

13 

Извор 

15 

Укупно 

планирана 

средства 

из  

буџета 

Извор 

02 

Извор 

04 

Извор 

07 

Извор 

13 

Извор 

15 

Извор 

16 

Укупно 

планира-

на 

средства 

из других 

средстава 

Укупно 

планирана 

средства 

Струк- 

тура 

у  

% 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1  00 10006       СКУПШТИНА ГРАДА                               

    2101     

 

ПРОГРАМ 16:  

ПОЛИТИЧКИ  

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ  

САМОУПРАВЕ                      

     0001    

 

ПА: Функционисање 

Скупштине                       

       111  
 

Извршни и законодавни  

органи                      

                                

        1 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених 

 (зараде) 4,655,000     4,655,000          4,655,000 0.09% 

        2 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 770,000     770,000          770,000 0.01% 

        3 414000 Социјална давања  

запосленима 201,000     201,000          201,000  

        4 421000 Стални трошкови 4,800,000     4,800,000          4,800,000 0.09% 

        5 422000 Трошкови путовања  5,000     5,000          5,000  

        6 423000 Услуге по уговору 16,888,000     16,888,000          16,888,000 0.32% 

        7 424000 Специјализоване услуге 300,000     300,000          300,000 0.01% 

        8 481000 Дотације невладиним 

организацијама  

(политичке партије) 3,571,000     3,571,000          3,571,000 0.07% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 31,190,000     31,190,000        31,190,000 0.59% 



54                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                    25.12.2021.  
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          Извори финансирања                           

          01 Општи приходи и  

примања буџета  31,190,000                         

                                         

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 

ПРЕКО  

СКУПШТИНЕ ГРАДА: 31,190,000     31,190,000        31,190,000 0.59% 

          Укупно Скупштина града: 31,190,000     31,190,000        31,190,000 0.59% 

                              

          УКУПНО РАЗДЕО 1: 31,190,000     31,190,000        31,190,000 0.59% 

                              

2  01 10005         ГРАДОНАЧЕЛНИК                               

    2101     

 

ПРОГРАМ 16:  

ПОЛИТИЧКИ  

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ  

САМОУПРАВЕ                      

     0002    

 

ПА: Функционисање  

Градоначелника                      

       111  
 

Извршни и законодавни  

органи                      

                                

        9 411000 Плате,  додаци и накнаде 

 запослених (зараде) 4,040,000     4,040,000          4,040,000 0.08% 

        10 412000 Социјални доприноси на  

терет  

послодавца 675,000     675,000          675,000 0.01% 

        11 414000 Социјална давања  

запосленима 134,000     134,000          134,000  

        12 421000 Стални трошкови 50,000     50,000          50,000  

        13 422000 Трошкови путовања  1,000,000     1,000,000          1,000,000 0.02% 

        14 423000 Услуге по уговору 5,696,000     5,696,000          5,696,000 0.11% 

        15 426000 Материјал 250,000     250,000          250,000  

          Укупно програмска  

активност 0002: 11,845,000     11,845,000        11,845,000 0.22% 

          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  

примања  

буџета  11,845,000                  

                              

          УКУПНО ПРОГРАМ 16  

ПРЕКО  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА: 11,845,000     11,845,000        11,845,000 0.22% 

          Укупно Градоначелник: 11,845,000     11,845,000        11,845,000 0.22% 

                              

          УКУПНО РАЗДЕО 2: 11,845,000     11,845,000        11,845,000 0.22% 
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3  02 63859         ГРАДСКО ВЕЋЕ                               

    2101     

 

ПРОГРАМ 16:  

ПОЛИТИЧКИ  

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ  

САМОУПРАВЕ                      

     0002    

 

ПА: Функционисање  

Градског већа                      

       111  

 

Извршни и законодавни  

органи                      

                                

        
16 423000 Услуге по уговору 1,100,000     1,100,000          1,100,000 0.02% 

          Укупно програмска  
активност 0002: 1,100,000     1,100,000             1,100,000 0.02% 

          Извори финансирања                     

          01 Општи приходи и  

примања буџета  1,100,000                   

                                   

          УКУПНО ПРОГРАМ 16 

ПРЕКО ГРАДСКОГ 

ВЕЋА: 1,100,000     1,100,000         1,100,000 0.02% 

          Укупно Градско веће: 1,100,000     1,100,000        1,100,000 0.02% 

                              

          УКУПНО РАЗДЕО 3: 1,100,000     1,100,000        1,100,000 0.02% 

                          

4  03 96446      

  

ГРАДСКО ПРАВОБРА- 

НИЛАШТВО                    

    0602     

 

ПРОГРАМ 15:  

ОПШТЕ УСЛУГЕ  

ЛОКАЛНЕ 

 САМОУПРАВЕ                    

     0004    
 

ПА: Градско 

правобранилаштво                    

       330   Судови                    

                              

        17 411000 Плате,  додаци и накнаде  

запослених  (зараде) 4,163,000     4,163,000        4,163,000 0.08% 

        18 412000 Социјални доприноси на  

терет послодавца 695,000     695,000        695,000 0.01% 

        19 414000 Социјална давања  

запосленима 201,000     201,000        201,000  

        20 422000 Трошкови путовања 5,000     5,000        5,000  

          Укупно програмска  

активност 0004: 5,064,000     5,064,000        5,064,000 0.10% 

                          

                          

                          

          Извори финансирања                               
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          01 Општи приходи и  

примања буџета  5,064,000                             

                                

          УКУПНО  

ПРОГРАМ 15  

ПРЕКО ГРАДСКОГ  

ПРАВОБРАНИЛАШТВА: 5,064,000     5,064,000             5,064,000 0.10% 

         

 

Укупно Градско  

правобранилаштво: 5,064,000     5,064,000             5,064,000 0.10% 

                                

          УКУПНО РАЗДЕО 4: 5,064,000     5,064,000             5,064,000 0.10% 

                          

5  04 64484       ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА                              

    0602     

 

ПРОГРАМ 15:  

ОПШТЕ УСЛУГЕ  

ЛОКАЛНЕ  

САМОУПРАВЕ                      

     0005     ПА: Омбудсман                      

       330   Судови                      

                                

        21 411000 Плате,  додаци и накнаде  

запослених (зараде) 2,935,000     2,935,000          2,935,000 0.06% 

        22 412000 Социјални доприноси на  

терет послодавца 500,000     500,000          500,000 0.01% 

        23 414000 Социјална давања  

запосленима 134,000     134,000        134,000  

          Укупно програмска  

активност 0005: 3,569,000     3,569,000        3,569,000 0.07% 

          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  

примања буџета  3,569,000                  

                              

          УКУПНО ПРОГРАМ 15  

ПРЕКО ЗАШТИТНИКА  

ГРАЂАНА: 3,569,000     3,569,000        3,569,000 0.07% 

         

 

Укупно Заштитник  

грађана: 3,569,000     3,569,000        3,569,000 0.07% 

                              

          УКУПНО РАЗДЕО 5: 3,569,000     3,569,000        3,569,000 0.07% 

                          

                          

                          

                          

6  05 05511       ГРАДСКА УПРАВА                

    1101      ПРОГРАМ 1:                       
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СТАНОВАЊЕ,  

УРБАНИЗАМ И  

ПРОСТОРНО  

ПЛАНИРАЊЕ 

     0001    

 

ПА: Просторно и  

урбанистичко  

планирање                      

       620   Развој заједнице                      

                                

        114 515000 Нематеријална имовина 60,000,000     60,000,000          60,000,000 1.13% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 60,000,000     60,000,000             60,000,000 1.13% 

          Извори финансирања                         

          01 Општи приходи и  

примања буџета  60,000,000                       

                                   

          УКУПНО ПРОГРАМ 1  

ПРЕКО  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 60,000,000     60,000,000             60,000,000 1.13% 

                                

    1102     

 

ПРОГРАМ 2:  

КОМУНАЛНЕ  

ДЕЛАТНОСТИ                      

     0001    

 

ПА: Управљање/одр- 

жавање  

јавним осветљењем                       

       640   Улична расвета                      

                                

        119 421000 Стални трошкови 52,000,000     52,000,000          52,000,000 0.98% 

        120 424000 Специјализоване услуге 2,400,000     2,400,000          2,400,000 0.05% 

        121 425000 Текуће поправке и  

одржавање  40,000,000     40,000,000          40,000,000 0.75% 

        122 444000 Пратећи трошкови  

задуживања 100,000     100,000          100,000  

        123 511000 Зграде и грађевински  

објекти 350,000     350,000         350,000 0.01% 

        124 513000 Остале некретнине и  

опрема 5,000,000     5,000,000          5,000,000 0.09% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 99,850,000     99,850,000        99,850,000 1.88% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  99,850,000                             

                                

                          

      5003   

 

П: Реконуструкција,  

рационализација и  

одржавање  

јавног осветљења у                       
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насељеним  

местима града Крушевца 

       640   Улична расвета                      

                                

        126 513000 Остале некретнине и  

опрема 63,000,000     63,000,000          63,000,000 1.18% 

          Укупно пројекат 5003: 63,000,000     63,000,000             63,000,000 1.18% 

          Извори финансирања                               

         

 

01 Општи приходи и  

примања 

буџета  63,000,000                             

                                          

      5002   

 

П: Реконуструкција,  

рационализација и  

одржавање  

преосталог јавног  

осветљења  

на територији града  

Крушевца                      

       640   Улична расвета                      

                                

        125 513000 Остале некретнине и  

опрема 41,000,000     41,000,000          41,000,000 0.77% 

          Укупно пројекат 5002: 41,000,000     41,000,000        41,000,000 0.77% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања  

буџета  41,000,000                             

                                

     0002    

 

ПА: Одржавање јавних  

зелених  

површина                      

       540   Заштита биљног и 

животињског  

света и крајолика                      

                                

        105 424000 Специјализоване услуге 210,500,000     210,500,000          210,500,000 3.96% 

          Укупно програмска  

активност 

0002: 210,500,000         210,500,000             210,500,000 3.96% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  210,500,000                             

                                

                          

                          

     0003    

 

ПА: Одржавање  

чистоће на  

површинама јавне  

намене                       

       510   Управљање отпадом                      
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        101 421000 Стални трошкови  170,500,000     170,500,000          170,500,000 3.20% 

          Укупно програмска  

активност  

0003: 170,500,000     170,500,000        170,500,000 3.20% 

          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  

примања  

буџета  170,500,000                  

                              

     0004     ПА: Зоохигијена                    

       560   Заштита животне  

средине  

некласификована  

на другом  

месту                    

                              

        110 424000 Специјализоване  

услуге  18,950,000     18,950,000        18,950,000 0.36% 

        111 485000 Накнада штете за  

повреде или  

штету нанету од  

стране државних  

органа 5,000,000     5,000,000        5,000,000 0.09% 

        112 511000 Зграде и грађевински  

објекти 9,630,000     9,630,000        9,630,000 0.18% 

          Укупно програмска  

активност 

0004: 33,580,000     33,580,000        33,580,000 0.63% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања  

буџета  33,580,000                             

                                

     0006     

ПА: Одржавање  

гробаља  

и погребне услуге                    

       660  

 

Послови становања  

и заједнице  

некласификовани  

на другом месту                    

                              

        127 511000 Зграде и грађевински  

објекти      20,000 20,000         20,000 0.00% 

        128 541000 Земљиште 12,000,000   2,499,870  14,499,870         14,499,870 0.27% 

          Укупно програмска  

активност 0006: 12,000,000   2,499,870 20,000 14,519,870        14,519,870 0.27% 

          Извори финансирања                               
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          01 Општи приходи и  

примања буџета  12,000,000                    

         

 

13 Нераспоређени  

вишак прихода и примања  

из ранијих година -  

пренета средства од 

самодоприноса 

месних заједница при 

гашењу  рачуна крајем 

2017.  

године     2,499,870                

          15 Неутрошена средства 

донација,  

помоћи и трансфера   

из ранијих  

година - пренета  

средства донација  

из 2021. године         20,000                     

                          

     0007    

 

ПА: Производња и 

дистрибуција  

топлотне енергије                      

       
436   Остала енергија                      

                                

        85 511000 Зграде и грађевински  

објекти 38,093,600  23,800,000   61,893,600         61,893,600 1.16% 

          Укупно програмска  

активност  0007: 38,093,600  23,800,000   61,893,600        61,893,600 1.16% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  38,093,600                    

          09 Примања од продаје  

нефинансијске имовине      23,800,000                         

                                

      5020   

 

П: Набавка, замена,  

реконструкција и  

санација 

котларница за  

грејање  у 2021. години  

на територији  

града Крушевца                      

       560  

 

Заштита животне  

средине 

некласификована  

на другом  

месту                      
                                

        113 513000 Остале некретнине и  

опрема 400,000    2,400,000 2,800,000         2,800,000 0.05% 

          Укупно пројекат 5020: 400,000    2,400,000 2,800,000        2,800,000 0.05% 

          Извори финансирања                        

          01 Општи приходи и  400,000                    
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примања буџета  

          15 Неутрошена  

средства донација,  

помоћи и трансфера  

из ранијих  

година - пренета  

средства од  Мини- 

старства заштите  

животне  средине  

из 2021.           2,400,000                     

                                

     0008    

 

ПА: Управљање и  

одржавање  

водоводне инфра- 

структуре и  

снабдевање водом  

за пиће                      

       630   Водоснабдевање                      
                                

        115 421000 Стални трошкови 2,500,000     2,500,000          2,500,000 0.05% 

        116 424000 Специјализоване  

услуге  100,000     100,000          100,000  

        117 425000 Текуће поправке и  

одржавање 18,000,000     18,000,000          18,000,000 0.34% 

        118 511000 Зграде и грађевински  

објекти 127,696,465   151,744  127,848,209         127,848,209 2.40% 

          Укупно програмска  

активност  0008: 148,296,465   151,744  148,448,209        148,448,209 2.79% 

          Извори финансирања                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  148,296,465                    

         

 

13 Нераспоређени  

вишак прихода  

и примања из ранијих  

година - пренета средства  

од самодоприноса  

месних заједница при  

гашењу 

рачуна крајем 2017.  

године        151,744                       

                                         

          УКУПНО ПРОГРАМ 2  

ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 817,220,065  23,800,000 2,651,614 2,420,000 846,091,679        846,091,679 15.90% 

                                

                          

    1501     

 

ПРОГРАМ 3:  

ЛОКАЛНИ  

ЕКОНОМСКИ  

РАЗВОЈ                    

                          



62                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                    25.12.2021.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0001    

 

ПА: Унапређење  

привредног  

инвестиционог  

амбијента                     

       411   Општи економски  

и комерцијални  

послови                    

                              

        77 454000 Субвенције приватним  

предузећима  7,600,000     7,600,000         7,600,000 0.14% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 7,600,000     7,600,000        7,600,000 0.14% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  7,600,000                             

                                         

     0002    

 

ПА: Мере активне  

политике  

запошљавања                     

       412   Општи послови по  

питању рада                      

                                

        78 464000 Дотације организацијама 

обавезног  социјалног  

осигурања  (Националној 

служби за запошљавање) 24,200,000     24,200,000          24,200,000 0.45% 

          Укупно програмска  

активност  0002: 24,200,000         24,200,000        24,200,000 0.45% 

          Извори финансирања                        

          01 Општи приходи и  

примања буџета  24,200,000                      

                                  

          УКУПНО  

ПРОГРАМ 3  

ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 31,800,000     31,800,000        31,800,000 0.60% 

                                

    1502     

 

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ  

ТУРИЗМА                      

     0002    

 

ПА: Промоција  

туристичке  

понуде                      

       473   Туризам                      

                                

        93 421000 Стални трошкови 750,000     750,000          750,000 0.01% 

        94 423000 Услуге по уговору 5,500,000     5,500,000          5,500,000 0.10% 

        95 426000 Материјал 300,000     300,000          300,000 0.01% 

          Укупно програмска  

активност 0002: 6,550,000     6,550,000        6,550,000 0.12% 

                          

          Извори финансирања                      
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          01 Општи приходи и  

примања буџета  6,550,000                             

                                         

         

 

УКУПНО ПРОГРАМ 4  

ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 6,550,000     6,550,000        6,550,000 0.12% 

                              

    0101     

 

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА  

И РУРАЛНИ РАЗВОЈ                      

     0001    

 

ПА: Подршка за  

спровођење 

пољопривредне  

политике  

у локалној заједници                       

       421   Пољопривреда                      

                                

        79 423000 Услуге по уговору 2,020,000     2,020,000          2,020,000 0.04% 

        80 424000 Специјализоване услуге 8,300,000     8,300,000          8,300,000 0.16% 

        81 

425000 

Текуће поправке и  

одржавање  12,000,000     12,000,000          12,000,000 0.23% 

        82 454000 Субвенције приватним  

предузећима 

(газдинствима) 1,250,000     1,250,000          1,250,000 0.02% 

        83 481000 Дотације невладиним  

организацијама 4,800,000     4,800,000          4,800,000 0.09% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 28,370,000     28,370,000        28,370,000 0.53% 

          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  

примања буџета  28,370,000                      

                              

     0002    

 

ПА: Мере подршке  

руралном   

развоју                     

       421   Пољопривреда                    

                              

        84 454000 Субвенције приватним  

предузећима  

(газдинствима) 29,630,000     29,630,000        29,630,000 0.56% 

          Укупно програмска  

активност 0002: 29,630,000         29,630,000        29,630,000 0.56% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  29,630,000                             

                                

         

 

УКУПНО ПРОГРАМ 5  

ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 58,000,000     58,000,000        58,000,000 1.09% 
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    0401     

 

ПРОГРАМ 6:  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ                      

     0001    

 

ПА: Управљање  

заштитом  

животне средине                      

       550   Заштита животне  

средине - 

 истраживање и развој                      

                                

        106 424000 Специјализоване услуге 2,250,000     2,250,000          2,250,000 0.04% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 2,250,000     2,250,000        2,250,000 0.04% 

                          

          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  

примања буџета  2,250,000                  

                              

     0002    

 

ПА: Праћење квалитета  

елемената животне  

средине                    

       530   Смањење загађености                    

                              

        104 424000 Специјализоване услуге 8,000,000     8,000,000        8,000,000 0.15% 

          Укупно програмска  

активност 0002: 8,000,000     8,000,000        8,000,000 0.15% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  8,000,000                             

                                

     0004    

 

ПА: Управљање  

отпадним водама и  

канализациона  

инфраструктура                      

       520   Управљање отпадним  

водама                      

                                

        102 425000 Текуће поправке и  

одржавање  10,000,000     10,000,000          10,000,000 0.19% 

        103 511000 Зграде и грађевински  

објекти 37,175,233   3,857,846 1,962,000 42,995,079          42,995,079 0.81% 

          Укупно програмска  

активност 0004: 47,175,233   3,857,846 1,962,000 52,995,079        52,995,079 1.00% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  47,175,233                    

         

 

13 Нераспоређени  

вишак прихода 

и примања из ранијих  

година -  

пренета средства  

месних заједница при      3,857,846                 
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гашењу рачуна крајем  

2017. године: од само- 

доприноса 3.585.846  

динара и ненаменска  

средства 272.000 динара 

          15 Неутрошена средства 

донација,  

помоћи и трансфера  из  

ранијих година -  

пренете донације  

из 2020. године  

1.879.000 динара и из  

2021. године  

83.000 динара         1,962,000                     

                                

     0006    

 

ПА: Управљање осталим  

врстама отпада                      

       560   Заштита животне средине  

некласификована на  

другом месту                      

                                

        107 421000 Стални трошкови 2,800,000     2,800,000          2,800,000 0.05% 

        108 451000 Субвенције јавним 

нефинансијским  

предузећима и  

организацијама 3,000,000     3,000,000          3,000,000 0.06% 

        109 541000 Земљиште 1,500,000     1,500,000          1,500,000 0.03% 

          Укупно програмска  

активност 0006: 7,300,000     7,300,000        7,300,000 0.14% 

                          

          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  

примања буџета  7,300,000                      

                              

         

 

УКУПНО ПРОГРАМ 6  

ПРЕКО  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 64,725,233   3,857,846 1,962,000 70,545,079        70,545,079 1.33% 

                              

                          

    0701     

 

ПРОГРАМ 7: 

ОРГАНИЗАЦИЈА  

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА                      

     0002    

 

ПА: Управљање и  

одржавање  

саобраћајне инфра- 

структуре                      

       451   Друмски саобраћај                      



66                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                    25.12.2021.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                                

        86 423000 Услуге по уговору 400,000     400,000          400,000 0.01% 

        87 424000 Специјализоване услуге 13,000,000     13,000,000          13,000,000 0.24% 

        88 425000 Текуће поправке и  

одржавање 384,200,000    1,624,720 385,824,720          385,824,720 7.25% 

        89 511000 Зграде и грађевински  

објекти 258,790,390  265,200,000 308,016,023  832,006,413          832,006,413 15.63% 

        90 541000 Земљиште 10,866,449   19,347,551  30,214,000          30,214,000 0.57% 

          Укупно програмска  

активност 0002: 667,256,839  265,200,000 327,363,574 1,624,720 1,261,445,133        1,261,445,133 23.70% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања  

буџета  667,256,839                    

          09 Примања од продаје  

нефинансијске имовине     265,200,000                  

          13 Нераспоређени вишак  

прихода  

и примања из ранијих  

година - пренета средства  

од самодоприноса 

месних заједница при  

гашењу рачуна  

крајем 2017. године     797,048                 

          13 Нераспоређени вишак  

прихода и примања из 

ранијих година - пренета 

средства од општих  

прихода буџета     326,566,526                 

          15 Неутрошена средства 

донација,  

помоћи и трансфера  из  

ранијих  

година - пренета средства 

донација  

из 2020. године 914.300  

динара и из  

2021. године 710.420  

динара         1,624,720                     

     0005    

 

ПA: Унапређење  

безбедности саобраћаја                      

       360  

 

Јавни ред и безбедност  

некласификован на другом  

месту                      

                                

        69 421000 Стални трошкови 300,000     300,000          300,000 0.01% 

        70 423000 Услуге по уговору 3,820,000     3,820,000          3,820,000 0.07% 

        71 424000 Специјализоване услуге 7,950,000     7,950,000          7,950,000 0.15% 

        72 425000 Текуће поправке и 

одржавање 4,970,000     4,970,000          4,970,000 0.09% 
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        73 426000 Материјал 1,940,000     1,940,000          1,940,000 0.04% 

        74 511000 Зграде и грађевински  

објекти 300,000     300,000          300,000 0.01% 

        75 512000 Машине и опрема 16,600,000     16,600,000          16,600,000 0.31% 

        76 

513000 

Остале некретнине и  

опрема 8,540,000     8,540,000          8,540,000 0.16% 

          Укупно програмска  

активност 0005: 44,420,000     44,420,000        44,420,000 0.83% 

          Извори финансирања                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  44,420,000                             

                               

      5008    П: Источна обилазница                      

       451   Друмски саобраћај                      

                                

        92 541000 Земљиште 10,000,000     10,000,000          10,000,000 0.19% 

          Укупно пројекат 5008: 10,000,000     10,000,000        10,000,000 0.19% 

          Извори финансирања                      

          01 Општи приходи и 

 примања буџета  10,000,000                         

                                

      4004   

 

П: CIVITAS SUMPs-Up  

(Ref. No. 690669- SUMPs- 

Up -H2020-MG -2014-

2015/H2020- 

MG-2015), у "Иновационом  

пилот програму - 

Експертска  

група: ПОУМ програм  

обуке 5 (SLP 5)-  

алати и услуге  

за израду  ПОУМ-а  

и избор мера"                     

       451   Друмски саобраћај                     

                               

        91 422000 Трошкови путовања             296  296 296  

          Укупно пројекат 4004:           296  296 296  

          Извори финансирања                           

          15 Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера  из  ранијих година                     296         

                                

          УКУПНО ПРОГРАМ 7  

ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 721,676,839  265,200,000 327,363,574 1,624,720 1,315,865,133     296  296 1,315,865,429 24.73% 

    2002      ПРОГРАМ 8: 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ                      
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      5018    П: Инклузивно пред- 

школско васпитање  

и образовање                      

       911  

 

Предшколско  

образовање                      

                                

        141 511000 Зграде и грађевински  

објекти 1,400,000     1,400,000         1,400,000 0.03% 

          Укупно пројекат 5018: 1,400,000     1,400,000        1,400,000 0.03% 

          Извори финансирања                    

         

 

01 Општи приходи и  

примања буџета  1,400,000                  

                              

          УКУПНО ПРОГРАМ 8  

ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 1,400,000     1,400,000        1,400,000 0.03% 

                                

    2003     

 

ПРОГРАМ 9:  

ОСНОВНО  

ОБРАЗОВАЊЕ                      

     0001    

 

ПА: Реализација  

делатности  

основног образовања                      

       912   Основно образовање                      

                                

        143 463000 Tрансфери осталим  

нивоима  

власти 244,407,961     244,407,961          244,407,961 4.59% 

          Укупно основне школе: 244,407,961     244,407,961        244,407,961 4.59% 

          Извори финансирања:                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  244,407,961                             

                                

                          

                          

                          

                          

     0001    

 

ПА: Реализација  

делатности  

школа ван територије  

града Крушевца                      

       912   Основно образовање                      

                                

        142 424000 Специјализоване услуге 1,700,000     1,700,000          1,700,000 0.03% 

        144 472000 Накнаде за социјалну  

заштиту  

из буџета 300,000     300,000          300,000 0.01% 

          Укупно школе ван  

територије  

града Крушевца: 2,000,000     2,000,000        2,000,000 0.04% 
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          Извори финансирања:                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  2,000,000                             

                                          

          Укупно програмска  

активност 0001: 246,407,961     246,407,961        246,407,961 4.63% 

                                

      5019   

 

П: Капитално одржавање 

 објеката основних школа  

на територији града  

Крушевца                      

       912   Основно образовање                      

                                

        147 423000 Услуге по уговору 432,000     432,000        432,000 0.01% 

        148 511000 Зграде и грађевински  

објекти 74,619,697    1,220 74,620,917        74,620,917 1.40% 

        149 512000 Машине и опрема 21,449,794     21,449,794        21,449,794 0.40% 

        150 513000 Остале некретнине и  

опрема 17,033,225     17,033,225        17,033,225 0.32% 

          Укупно пројекат 5019: 113,534,716    1,220 113,535,936        113,535,936 2.13% 

          Извори финансирања:                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  113,534,716                    

          15 Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих година 

- из 2017. године          1,220                   

                                

      5004   

 

П: Изградња фискултурне 

сале у ОШ "Кнез Лазар"  

Велики Купци                      

       912   Основно образовање                      

                                

        145 511000 Зграде и грађевински објекти 13,957,504    4,332,858 18,290,362          18,290,362 0.34% 

          Укупно пројекат 5004: 13,957,504    4,332,858 18,290,362        18,290,362 0.34% 

          Извори финансирања:                               

          01 Општи приходи и  

примања  

буџета  13,957,504                    

          15 Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера  из ранијих година 

- пренета средства од  

Кабинета Министра без 

портфеља задуженог за  

демографију и попула- 

циону политику из 2020.  

године         4,332,858                    
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      5015   

 

П: Реконструкција  

ОШ "Бранко  

Радичевић" - Макрешане                      

       912   Основно образовање                      

                                

        146 511000 Зграде и грађевински  

објекти 1,070,000     1,070,000          1,070,000 0.02% 

          Укупно пројекат 5015: 1,070,000     1,070,000        1,070,000 0.02% 

          Извори финансирања:                        

          01 Општи приходи и  

примања буџета  1,070,000                             

                                

          УКУПНО ПРОГРАМ 9  

ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 374,970,181    4,334,078 379,304,259        379,304,259 7.13% 

                          

    2004     

 

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ  

ОБРАЗОВАЊЕ                      

     0001    

 

ПА: Реализација  
делатности 
средњег образовања                      

       920   Средње образовање                      

                                

        151 463000 Tрансфери осталим  

нивоима власти 99,846,500     99,846,500          99,846,500 1.88% 

          Укупно средње школе: 99,846,500     99,846,500        99,846,500 1.88% 

          Извори финансирања:                    

          01 Општи приходи и  

примања буџета  99,846,500                  

                              

          Укупно програмска  

активност 0001: 99,846,500     99,846,500        99,846,500 1.88% 

          УКУПНО ПРОГРАМ 

10 ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 99,846,500     99,846,500        99,846,500 1.88% 

    0902     

 

ПРОГРАМ 11: СОЦИ- 

ЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

 ЗАШТИТА                      

     0001     ПА: Једнократне помоћи и 

други облици помоћи                      

       070   Социјална помоћ угроже-

ном становништву  

некласификована  

на другом месту                      

                                

        28 463000 Трансфери осталим  

нивоима власти  70,308,360     70,308,360          70,308,360 1.32% 

         
 

Укупно програмска  

активност 0001: 70,308,360     70,308,360        70,308,360 1.32% 

          Извори финансирања                               
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01 Општи приходи и  

примања буџета  70,308,360                             

                                

     0002     ПА: Породични и домски 

смештај, прихватилишта  

и друге врсте смештаја                      

       070   Социјална помоћ  

угроженом 

становништву 

 некласификована  

на другом месту                      

                                

        29 463000 Трансфери осталим  

нивоима власти  4,000,000     4,000,000          4,000,000 0.08% 

         

 

Укупно програмска  
активност  
0002: 4,000,000     4,000,000        4,000,000 0.08% 

          Извори финансирања                    

         

 

01 Општи приходи и  

примања  

буџета  4,000,000                  

                          

     0016    

 

ПА: Дневне услуге у  

заједници                     

       090   Социјална заштита  

некласификована на  

другом месту                    

                              

        32 472000 Накнаде за социјалну  

заштиту из буџета 31,500,000     31,500,000        31,500,000 0.59% 

        33 481000 Дотације невладиним  

организацијама  8,216,864     8,216,864        8,216,864 0.15% 

          Укупно програмска  

активност 0016: 39,716,864     39,716,864        39,716,864 0.75% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  39,716,864                             

                                

     0017     ПА: Саветодавно-тера- 

пијске и социјално- еду- 

кативне услуге                       

       070   Социјална помоћ  

угроженом  

становништву 

некласификована 

на другом месту                      

                                

        30 463000 Трансфери осталим  

нивоима власти  68,308,000     68,308,000          68,308,000 1.28% 

         
 

Укупно програмска  

активност 0017: 68,308,000     68,308,000        68,308,000 1.28% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  68,308,000                             
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примања буџета  

                                

     0018    

 

ПА: Подршка реали- 

зацији програма Црвеног 

 крста                       

       090   Социјална заштита  

некласификована на  

другом месту                      

                                

        34 472000 Накнаде за социјалну 

 заштиту из буџета 16,000,000     16,000,000          16,000,000 0.30% 

        35 481000 Дотације невладиним  

организацијама 4,800,000     4,800,000          4,800,000 0.09% 

          Укупно програмска 

активност 0018: 20,800,000     20,800,000        20,800,000 0.39% 

          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  

примања буџета  20,800,000                  

                          

     0019    
 

ПА: Подршка деци и  

породици са децом                     

       040   Породица и деца                    
                              

        24 421000 Стални трошкови 400,000     400,000        400,000 0.01% 

        25 424000 Специјализоване услуге 200,000     200,000        200,000  

        26 472000 Накнаде за социјалну  

заштиту из буџета  59,700,000     59,700,000        59,700,000 1.12% 

        27 481000 Дотације невладиним 

организацијама 1,500,000     1,500,000        1,500,000 0.03% 

          Укупно програмска  

активност 0019: 61,800,000     61,800,000        61,800,000 1.16% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  61,800,000                             

                          

                          

                          

      5001   

 

П: Изградња стамбених 

јединица на територији  

града за решавање  

стамбених потреба 

избеглица у оквиру 

Регионалног  

стамбеног програма                    

       070   Социјална помоћ угро-

женом становништву 

некласификована 

 на другом месту                    

                              

        31 515000 Нематеријална имовина 5,890,000     5,890,000         5,890,000 0.11% 

          Укупно пројекат 5001: 5,890,000     5,890,000        5,890,000 0.11% 

          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  5,890,000                  
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примања буџета  

                              

          УКУПНО ПРОГРАМ 

 11  ПРЕКО ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 270,823,224     270,823,224        270,823,224 5.09% 

                              

    1801      ПРОГРАМ 12:  

ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА                    

     0001     ПА: Функционисање  

установа примарне  

здравствене заштите                    

       721   Опште медицинске  

услуге                    

                              

        129 464000 Дотације организа- 

цијама за обавезно  

социјално  

осигурање 41,288,000     41,288,000        41,288,000 0.78% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 41,288,000     41,288,000        41,288,000 0.78% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи прихода12и 

и примања буџета  41,288,000                             

                          

     0002     ПА: Мртвозорство                      

       722   Специјализоване  

медицинске услуге                      

                                

        130 423000 Услуге по уговору 1,560,000     1,560,000          1,560,000 0.03% 

          Укупно програмска  

активност 0002: 1,560,000         1,560,000             1,560,000 0.03% 

          Извори финансирања                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  1,560,000                             

                                

     0003     ПА: Спровођење 

активности 

из области друштвене  

бриге за јавно здравље                      

       760   Здравство некласифи- 

ковано на другом месту                      

                                

        131 423000 Услуге по уговору 20,000     20,000          20,000  

        132 424000 Специјализоване услуге 230,000     230,000        230,000  

        133 481000 Дотације невладиним  

организацијама 1,000,000     1,000,000        1,000,000 0.02% 

          Укупно програмска  

активност 0003: 1,250,000     1,250,000        1,250,000 0.02% 

          Извори финансирања                    
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          01 Општи приходи и  

примања буџета  1,250,000                  

                               

         

 

УКУПНО ПРОГРАМ 12  

ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 44,098,000     44,098,000        44,098,000 0.83% 

                                

    1201     

 

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ  

КУЛТУРЕ И ИНФОР- 

МИСАЊА                      

     0002    

 

ПА: Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва                       

       820   Услуге културе                      

                                

        137 481000 Дотације невладиним  

организацијама 4,750,000     4,750,000          4,750,000 0.09% 

          Укупно програмска  

активност 0002: 4,750,000     4,750,000        4,750,000 0.09% 

                          

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  4,750,000                             

                          

     0003    

 

ПA: Унапређење  

система очувања и пред- 

стављања културно-исто-

ријског наслеђа                      

       840   Верске и остале услуге 

заједнице                      

                                

        140 481000 Дотације невладиним  

организацијама 12,000,000     12,000,000          12,000,000 0.23% 

          Укупно програмска  

активност 0003: 12,000,000     12,000,000        12,000,000 0.23% 

          Извори финансирања                           

          01 Општи приходи и  

примања буџета  12,000,000                             

                                

     0004     ПА: Остваривање и  

унапређивање јавног  

интереса у области  

јавног информисања                      

       830  
 

Услуге емитовања и  

штампања                      

                                

        138 423000 Услуге по уговору 150,000     150,000          150,000  

        139 454000 Субвенције приватним 

предузећима 18,000,000     18,000,000          18,000,000 0.34% 

          Укупно програмска  

активност 0004: 18,150,000     18,150,000        18,150,000 0.34% 
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          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  

примања буџета  18,150,000                  

                              

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 

ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 34,900,000     34,900,000        34,900,000 0.66% 

                                

    1301      

 

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                      

     0001    

 

ПА: Подршка локалним  

спортским организа- 

цијама, удружењима и  

савезима                       

       810   Услуге рекреације и спорта                      

                                

        134 481000 Дотације невладиним  

организацијама 60,000,000     60,000,000          60,000,000 1.13% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 60,000,000     60,000,000        60,000,000 1.13% 

          Извори финансирања                           

          01 Општи приходи и  

примања буџета  60,000,000                             

                          

     0005    

 

ПА: Спровођење омладин-

ске политике                       

       950   Образовање које није  

дефинисано нивоом                      

                                

        152 421000 Стални трошкови 322,000     322,000          322,000 0.01% 

        153 423000 Услуге по уговору 900,000     900,000          900,000 0.02% 

        154 424000 Специјализоване  

услуге 1,400,000     1,400,000          1,400,000 0.03% 

        155 425000 Текуће поправке и  

одржавање 30,000     30,000          30,000  

        156 426000 Материјал 112,000     112,000          112,000  

        157 472000 Накнаде за социјалну  

заштиту из буџета 7,570,000     7,570,000          7,570,000 0.14% 

        158 481000 Дотације невладиним  

организацијама 1,500,000     1,500,000          1,500,000 0.03% 

          Укупно програмска  

активност 0005: 11,834,000     11,834,000        11,834,000 0.22% 

          Извори финансирања                     

          01 Општи приходи и  

примања буџета  11,834,000                             

                               

      5023    П: Скејт парк                     

       810   Услуге рекреације и спорта                     
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        136 511000 Зграде и грађевински објекти 1,540,000  10,000,000   11,540,000         11,540,000 0.22% 

          Укупно пројекат 5023: 1,540,000  10,000,000   11,540,000        11,540,000 0.22% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  1,540,000                   

          09 Примања од продаје  

нефинансијске имовине      10,000,000                         

                               

      5010    П: Стадион Јединство  

Мало Головоде                     

       810   Услуге рекреације и спорта                     

                               

        135 511000 Зграде и грађевински  

објекти 64,200,000     64,200,000         64,200,000 1.21% 

          Укупно пројекат 5010: 64,200,000     64,200,000        64,200,000 1.21% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  64,200,000                             

          УКУПНО ПРОГРАМ 14  

ПРЕКО ГРАДСКЕ 

 УПРАВЕ: 137,574,000  10,000,000   147,574,000        147,574,000 2.77% 

                                

    0602     

 

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ  

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ  

САМОУПРАВЕ                      

     0001    

 

ПА: Функционисање  

Градске управе                       

       133   Остале опште услуге                      

                                

        36 411000 Плате,  додаци и накнаде  

запослених (зараде) 284,812,000     284,812,000         284,812,000 5.35% 

        37 412000 Социјални доприноси на  

терет послодавца 48,600,000     48,600,000         48,600,000 0.91% 

        38 413000 Накнаде у натури 2,980,000     2,980,000         2,980,000 0.06% 

        39 414000 Социјална давања  

запосленима 26,150,000     26,150,000    218,000 260,342   478,342 26,628,342 0.50% 

        40 415000 Накнаде трошкова за  

запослене 4,000,000     4,000,000         4,000,000 0.08% 

        41 416000 Награде запосленима и  

остали  посебни расходи 2,200,000     2,200,000         2,200,000 0.04% 

        42 421000 Стални трошкови 44,687,540    10,691 44,698,231         44,698,231 0.84% 

        43 422000 Трошкови путовања  715,000     715,000         715,000 0.01% 

        44 423000 Услуге по уговору 31,850,000     31,850,000         31,850,000 0.60% 

        45 424000 Специјализоване услуге 22,875,000     22,875,000         22,875,000 0.43% 

        46 425000 Текуће поправке и  

одржавање 5,700,000     5,700,000   320,000  4,300,000   4,620,000 10,320,000 0.19% 

        47 426000 Материјал 24,832,800     24,832,800         24,832,800 0.47% 

        48 444000 Пратећи трошкови  

задуживања 100,000     100,000         100,000  
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        49 465000 Остале дотације и  

трансфери 10,000    24,219 34,219          34,219  

        50 481000 Дотације невладиним  

организацијама  1,500,000     1,500,000          1,500,000 0.03% 

        51 482000 Порези, обавезне таксе,  

казне, пенали и камате 3,755,000     3,755,000   90,000  380,186   470,186 4,225,186 0.08% 

        52 483000 Новчане казне и пенали  

по решењу судова 16,668,224     16,668,224         16,668,224 0.31% 

        53 485000 Накнада штете за повреде  

или штету нанету од  

стране државних органа 800,000     800,000         800,000 0.02% 

        54 511000 Зграде и грађевински објекти 45,548,107  55,000,000 690,230 294,045 101,532,382         101,532,382 1.91% 

        55 512000 Машине и опрема 15,450,000     15,450,000         15,450,000 0.29% 

        56 515000 Нематеријална имовина 3,000,000     3,000,000         3,000,000 0.06% 

        57 541000 Земљиште 21,500,000     21,500,000         21,500,000 0.40% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 607,733,671  55,000,000 690,230 328,955 663,752,856  410,000 218,000 4,940,528   5,568,528 669,321,384 12.58% 

          Извори финансирања                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  607,733,671                    

          04 Сопствени приходи  

буџетских  корисника            410,000           

          07 Трансфери од других  

нивоа власти             218,000          

          09 Примања од продаје  

нефинансијске имовине     55,000,000                  

          13 Нераспоређени вишак  

прихода и примања из  

ранијих година - пренета 

средстава од самодо- 

приноса месних  

заједница при гашењу  

рачуна крајем 2017.  

године 690.230 динара     690,230        4,940,528         

          15 Неутрошена средства 

 донација,  

помоћи и трансфера из  

ранијих година - пренета  

средства донација из 2021.  

године за реконструкцију  

Дома културе у МЗ Падеж  

83.125 динара и за пројекат  

Споменик кнезу Лазару у 

износу од 290 динара, 

пренета средства донација 

 из ранијих година за 

реконструкцију Дома 

културе у МЗ Падеж 210.920  

динара, за пројекат ГУ  

Девојка са крчагом у износу  

од 582 динара, за пројекат ГУ 

Трг  глумаца у износу         328,955                    
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9.818 динара и за пројекат 

Споменик кнезу Лазару у 

износу од 1 динар,  

пренета средства Канце- 

ларије за управљање јавним  

улагањима Владе РС из 2019. 

године за пројекат  

"Реконструкција објекта  

Градске топлане и два котла 

на чврсто гориво -  

угаљ и два котла на гас  

у граду Крушевцу" 600 ди-

нара, пренета средства 

Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја 

за припремни предшколски 

програм ПУ "Ната  

Вељковић" 3.619 динара, 

пренета средства 

Министарства  

културе из 2020. године за 

пројекат "Набавка опреме  

за реализацију едукативних 

садржаја Народног музеја 

Крушевац" 20.000 динара) 

      4016   

 

П: Регионални програм  

локалне демократије на 

Западном Балкану 2  

- ReL.OaD2"                      

       133   Остале опште услуге                      
                                

        58 481000 Дотације невладиним  

организацијама 1,600,000     1,600,000        1,600,000 0.03% 

          Укупно пројекат 4016: 1,600,000     1,600,000        1,600,000 0.03% 

          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  

примања буџета  1,600,000                  

                              

     0009    
 

ПА: Текућа буџетска  

резерва                    

       160   Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом 
месту                    

                              

        59 499000 Средства резервe 10,000,000     10,000,000        10,000,000 0.19% 

          Укупно програмска  

активност 0009: 10,000,000     10,000,000        10,000,000 0.19% 

          Извори финансирања                    

          01 Општи приходи и  

примања буџета  10,000,000                  

                              

     0010    

 

ПА: Стална буџетска  

резерва                    
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       160   Опште јавне услуге  

некласификоване на  

другом месту                    

                              

        60 499000 Средства резервe 10,000,000     10,000,000        10,000,000 0.19% 

          Укупно програмска  

активност 0010: 10,000,000     10,000,000        10,000,000 0.19% 

          Извори финансирања                           

          01 Општи приходи и  

примања буџета  10,000,000                             

                          

     0014    

 

ПА: Управљање у ванред-

ним ситуацијама                      

       320   Услуге противпожарне 

заштите                      

                                

        61 421000 Стални трошкови 11,950,000     11,950,000        11,950,000 0.22% 

        62 423000 Услуге по уговору 6,060,000     6,060,000        6,060,000 0.11% 

        63 424000 Специјализоване услуге 24,300,000     24,300,000        24,300,000 0.46% 

        64 425000 Текуће поправке и  

одржавање 2,700,000     2,700,000        2,700,000 0.05% 

        65 426000 Материјал 120,000     120,000        120,000  

        66 481000 Дотације невладиним  

организацијама 2,400,000     2,400,000        2,400,000 0.05% 

        67 484000 Накнада штете за повреде 

или штету насталу услед  

елементарних непогода  

или  других природних  

узрока                 

        68 512000 Машине и опрема 1,800,000     1,800,000        1,800,000 0.03% 

          Укупно програмска  

активност 0014: 49,330,000     49,330,000        49,330,000 0.93% 

          Извори финансирања                           

          01 Општи приходи и  

примања буџета  49,330,000                             

                                

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 

 ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 678,663,671  55,000,000 690,230 328,955 734,682,856  410,000 218,000 4,940,528   5,568,528 740,251,384 13.91% 

                                         

    0501     

 

ПРОГРАМ 17:  

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И  
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ  
ЕНЕРГИЈЕ                      

      5007    П: Пројекат енергетске  

ефикасности и управљања  

енергијом у општинама  

(ПЕЕУЕО)  у Србији                      

       490   Економски послови  

некласификовани на                       
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другом месту 

                                

        98 511000 Зграде и грађевински  

објекти 9,500,000     9,500,000          9,500,000 0.18% 

        99 515000 Нематеријална имовина 4,100,000     4,100,000          4,100,000 0.08% 

          Укупно пројекат 5007: 13,600,000     13,600,000        13,600,000 0.26% 

          Извори финансирања                               

         

 

01 Општи приходи и  

примања буџета  13,600,000                             

                          

      5006    П: Локални развој  

отпоран  

на климатске промене                     

       490   Економски послови  

некласификовани на  

другом месту                     

                               

        97 512000 Машине и опрема 5,975,712    1,024,288 7,000,000         7,000,000 0.13% 

          Укупно пројекат 5006: 5,975,712    1,024,288 7,000,000        7,000,000 0.13% 

          Извори финансирања                               

         

 

01 Општи приходи и  

примања буџета  5,975,712                    

          15 Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера  из ранијих  

година - пренета средства  

од  уплате Министарства 

рударства и енергетике на 

уплатни рачун из  

2018. г. 

         

 

 

 

 

 

 

1,024,288 

                    

      5017    П: Реконструкција  

вртића Звончић                      

       490   Економски послови  

некласификовани  

на другом месту                      

                                

        100 511000 Зграде и грађевински  

објекти 10,580,000     10,580,000        10,580,000 0.20% 

         

 

Укупно пројекат  

5017: 10,580,000     10,580,000        10,580,000 0.20% 

          Извори финансирања                               

         

 

01 Општи приходи и  

примања буџета  10,580,000                             

                               

      4009    П: Пројекат енергетске  

ефикасности                     

       490   Економски послови  

некласификовани на  

другом месту                     
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        96 465000 Остале дотације и  

трансфери 10,000,000     10,000,000         10,000,000 0.19% 

          Укупно пројекат 4009: 10,000,000     10,000,000        10,000,000 0.19% 

          Извори финансирања                        

          01 Општи приходи и  

примања буџета  10,000,000                      

                                

          УКУПНО ПРОГРАМ  

17  ПРЕКО ГРАДСКЕ  

УПРАВЕ: 40,155,712    1,024,288 41,180,000        41,180,000 0.77% 

                                

          Укупно Градска управа: 3,442,403,425  354,000,000 334,563,264 11,694,041 4,142,660,730  410,000 218,000 4,940,528 296  5,568,824 4,148,229,554 77.95% 

                                

 1 06 71144         УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ                               

    1201     

 

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ  

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА                      

     0001    

 

ПА: Функционисање  

установа културе                      

       820   Услуге културе                      

                                

        159 411000 Плате, додаци и накнаде  

запослених (зараде) 180,950,000     180,950,000 2,763,000      2,763,000 183,713,000 3.45% 

        160 412000 Социјални доприноси  

на терет послодавца 29,994,000     29,994,000 462,000      462,000 30,456,000 0.57% 

        161 413000 Накнаде у натури 1,460,000     1,460,000   271,000  5,000   276,000 1,736,000 0.03% 

        162 414000 Социјална давања  

запосленима 1,955,000     1,955,000   570,000     570,000 2,525,000 0.05% 

        163 415000 Накнаде трошкова за  

запослене 2,597,000     2,597,000 85,000      85,000 2,682,000 0.05% 

        164 416000 Награде запосленима и  

остали посебни расходи 7,183,000     7,183,000         7,183,000 0.13% 

        165 421000 Стални трошкови 26,121,000     26,121,000 927,000 1,724,000  7,500   2,658,500 28,779,500 0.54% 

        166 422000 Трошкови путовања  704,000     704,000   1,019,000     1,019,000 1,723,000 0.03% 

        167 423000 Услуге по уговору 6,429,000     6,429,000   2,459,000  13,000   2,472,000 8,901,000 0.17% 

        168 424000 Специјализоване услуге 170,000     170,000   137,000     137,000 307,000 0.01% 

        169 425000 Текуће поправке и  

одржавање 2,351,000     2,351,000 49,000 1,705,000  380,000   2,134,000 4,485,000 0.08% 

        170 426000 Материјал 1,640,000     1,640,000 44,000 2,032,000  5,000   2,081,000 3,721,000 0.07% 

        171 444000 Пратећи трошкови  

задуживања 68,000     68,000   40,000     40,000 108,000  

        172 465000 Остале дотације и  

трансфери 580,000     580,000         580,000 0.01% 

        173 482000 Порези, обавезне таксе,  

казне, пенали и камате 930,000     930,000   270,000  330,000   600,000 1,530,000 0.03% 

        174 483000 Новчане казне и пенали  

по решењу судова 10,000     10,000         10,000  

        175 511000 Зграде и грађевински  

објекти          100,000  590,000   690,000 690,000 0.01% 

        176 512000 Машине и опрема 4,270,000     4,270,000   1,730,000  1,735,000   3,465,000 7,735,000 0.15% 
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        177 515000 Нематеријална имовина 2,500,000     2,500,000   745,000     745,000 3,245,000 0.06% 

        178 523000 Залихе робе за даљу продају          2,300,000     2,300,000 2,300,000 0.04% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 269,912,000     269,912,000 4,330,000 15,102,000  3,065,500   22,497,500 292,409,500 5.49% 

          Извори финансирања                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  269,912,000                    

          02 Трансфери између  

корисника на истом нивоу - 

Општина  Трстеник         4,330,000            

          04 Сопствени приходи  

буџетских корисника           15,102,000           

          13 Нераспоређени  

вишак прихода и примања  

из ранијих година                   3,065,500           

                                

     0002    

 

ПА: Јачање културне  

продукције и уметничког  

стваралаштва                      

       820   Услуге културе                      

                                

        179 421000 Стални трошкови 240,000     240,000   35,000     35,000 275,000 0.01% 

        180 422000 Трошкови путовања  767,000     767,000   2,270,000     2,270,000 3,037,000 0.06% 

        181 423000 Услуге по уговору 4,499,000     4,499,000   2,280,000     2,280,000 6,779,000 0.13% 

        182 424000 Специјализоване услуге 7,774,000     7,774,000   6,890,000     6,890,000 14,664,000 0.28% 

        183 426000 Материјал 2,190,000     2,190,000   925,000     925,000 3,115,000 0.06% 

          Укупно програмска 

 активност 0002: 15,470,000     15,470,000  12,400,000     12,400,000 27,870,000 0.52% 

          Извори финансирања                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  15,470,000                    

          04 Сопствени приходи  

буџетских корисника               12,400,000               

                                          

          УКУПНО ПРОГРАМ 13 

 ПРЕКО УСТАНОВА  

КУЛТУРЕ: 285,382,000     285,382,000 4,330,000 27,502,000  3,065,500   34,897,500 320,279,500 6.02% 

         
 Укупно установе културе: 285,382,000     285,382,000 4,330,000 27,502,000  3,065,500   34,897,500 320,279,500 6.02% 

                                

 2 07 96403         УСТАНОВА ЗА 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  

"СПОРТСКИ ЦЕНТАР" 

 КРУШЕВАЦ                               

    1301     

 

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ  

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                      

     0004    

 

ПА: Функционисање  

Установе за физичку  

културу "Спортски 

центар" Крушевац                      
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       810  

 

Услуге рекреације  

и спорта                      

                                

        184 411000 Плате,  додаци и накнаде  

запослених (зараде) 43,815,000     43,815,000         43,815,000 0.82% 

        185 412000 Социјални доприноси  

на терет послодавца 7,300,000     7,300,000         7,300,000 0.14% 

        186 413000 Накнаде у натури 625,000     625,000   407,000     407,000 1,032,000 0.02% 

        187 414000 Социјална давања  

запосленима 650,000     650,000   250,000     250,000 900,000 0.02% 

        188 415000 Накнаде трошкова за  

запослене 1,400,000     1,400,000         1,400,000 0.03% 

        189 416000 Награде запосленима и  

остали посебни расходи 765,000     765,000         765,000 0.01% 

        190 421000 Стални трошкови 33,550,000     33,550,000   1,825,000  60,000   1,885,000 35,435,000 0.67% 

        191 422000 Трошкови путовања           625,000  50,000   675,000 675,000 0.01% 

        192 423000 Услуге по уговору 4,393,700     4,393,700   4,492,000  300,000   4,792,000 9,185,700 0.17% 

        193 424000 Специјализоване услуге 350,000     350,000   60,000     60,000 410,000 0.01% 

        194 425000 Текуће поправке и  

одржавање          5,675,000  50,000   5,725,000 5,725,000 0.11% 

        195 426000 Материјал 1,600,000     1,600,000   4,386,000  90,000   4,476,000 6,076,000 0.11% 

        196 444000 Пратећи трошкови  

задуживања 30,000     30,000   30,000     30,000 60,000  

        197 482000 Порези, обавезне таксе,  

казне, пенали и камате 700,000     700,000   215,000     215,000 915,000 0.02% 

        198 483000 Новчане казне и пенали  

по решењу судова          100,000     100,000 100,000  

        199 511000 Зграде и грађевински  

објекти 990,000     990,000   1,350,000     1,350,000 2,340,000 0.04% 

        200 512000 Машине и опрема          2,880,000     2,880,000 2,880,000 0.05% 

        201 513000 Остале некретнине и  

опрема          600,000     600,000 600,000 0.01% 

        202 523000 Залихе робе за даљу  

продају          4,000,000     4,000,000 4,000,000 0.08% 

          Укупно програмска  

активност 0004: 96,168,700     96,168,700  26,895,000  550,000   27,445,000 123,613,700 2.32% 

          Извори финансирања                               

          01 Општи приходи и  

примања буџета  96,168,700                    

          04 Сопствени приходи  

буџетских корисника           26,895,000           

          13 Нераспоређени вишак  

прихода и примања из  

ранијих година                   550,000           

                                         

          УКУПНО ПРОГРАМ 14  

ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА  

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  

"СПОРТСКИ ЦЕНТАР"  

КРУШЕВАЦ: 96,168,700     96,168,700  26,895,000  550,000   27,445,000 123,613,700 2.32% 
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Укупно Установа за  

физичку културу  

"Спортски центар"  

Крушевац: 96,168,700     96,168,700  26,895,000  550,000   27,445,000 123,613,700 2.32% 

                          

 3 08 05572         ПРЕДШКОЛСКА  

УСТАНОВА "НАТА 

ВЕЉКОВИЋ"  

КРУШЕВАЦ                               

    2002      ПРОГРАМ 8: 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ                      

     0002     ПА: Функционисање  

и остваривање пред-

школског васпитања и 

образовања у ПУ "Ната  

Вељковић"                      

       911   Предшколско образовање                      

                                

        203 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених (зараде) 341,550,000     341,550,000         341,550,000 6.42% 

        204 412000 Социјални доприноси  

на терет послодавца 56,880,000     56,880,000         56,880,000 1.07% 

        205 413000 Накнаде у натури 6,400,000     6,400,000   500,000     500,000 6,900,000 0.13% 

        206 414000 Социјална давања  

запосленима 5,000,000     5,000,000   700,000     700,000 5,700,000 0.11% 

        207 415000 Накнаде трошкова за 

запослене          450,000     450,000 450,000 0.01% 

        208 416000 Награде запосленима и  

остали посебни расходи 3,400,000     3,400,000         3,400,000 0.06% 

        209 421000 Стални трошкови 2,400,000 32,750,000    35,150,000   3,450,000 10,000  10,000 10,000 3,480,000 38,630,000 0.73% 

        210 422000 Трошкови путовања  400,000     400,000   345,000     345,000 745,000 0.01% 

        211 423000 Услуге по уговору   3,000,000    3,000,000   1,295,000 740,000   650,000 2,685,000 5,685,000 0.11% 

        212 424000 Специјализоване услуге 1,500,000 700,000    2,200,000   910,000 500,000    1,410,000 3,610,000 0.07% 

        213 425000 Текуће поправке и  

одржавање          8,130,000 800,000    8,930,000 8,930,000 0.17% 

        214 426000 Материјал 26,890,000 5,550,000    32,440,000   3,470,000 550,000  100,000  4,120,000 36,560,000 0.69% 

        215 444000 Пратећи трошкови  

задуживања 10,000     10,000   10,000     10,000 20,000  

        216 482000 Порези, обавезне таксе, 

казне, пенали и камате          530,000   30,000  560,000 560,000 0.01% 

        217 483000 Новчане казне и пенали  

по решењу судова          10,000     10,000 10,000  

        218 511000 Зграде и грађевински  

објекти   500,000    500,000         500,000 0.01% 

        219 512000 Машине и опрема   3,500,000    3,500,000   300,000     300,000 3,800,000 0.07% 

        220 522000 Залихе производње          7,350,000     7,350,000 7,350,000 0.14% 

        221 523000 Залихе робе за даљу  

продају          50,000     50,000 50,000  

          Укупно програмска  

активност 0002: 444,430,000 46,000,000    490,430,000  27,500,000 2,600,000  140,000 660,000 30,900,000 521,330,000 9.80% 
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          Извори финансирања                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  444,430,000                    

          04 Сопствени приходи  

буџетских корисника           27,500,000           

          07 Трансфери од других  

нивоа власти (Министарство 

 просете, науке и технолошког  

развоја)   46,000,000         2,600,000          

          15 Неутрошена средства 

донација, помоћи и трансфера 

из ранијих година              140,000        

          16 Родитељски динар  

за ваннаставне активности                       660,000       

                                

          УКУПНО ПРОГРАМ  8 

ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ  

УСТАНОВЕ  

"НАТА ВЕЉКОВИЋ": 444,430,000 46,000,000    490,430,000  27,500,000 2,600,000  140,000 660,000 30,900,000 521,330,000 9.80% 

         

 

Укупно Предшколска  

установа "Ната 

Вељковић": 444,430,000 46,000,000    490,430,000  27,500,000 2,600,000  140,000 660,000 30,900,000 521,330,000 9.80% 

 

4 09 80829 

       
ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ  

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                               

    0902      ПРОГРАМ 11: СОЦИ- 

ЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА                      

     0021     ПА: Подршка особама 

са инвалидитетом                      

       010   Болест и инвалидност                      

                                

        222 411000 Плате, додаци и накнаде  

запослених (зараде) 4,720,000     4,720,000        4,720,000 0.09% 

        223 412000 Социјални доприноси на  

терет послодавца 785,000     785,000        785,000 0.01% 

        224 413000 Накнаде у натури 90,000     90,000        90,000  

        225 421000 Стални трошкови 1,220,000     1,220,000        1,220,000 0.02% 

        226 422000 Трошкови путовања  5,000     5,000        5,000  

        227 423000 Услуге по уговору 1,446,000     1,446,000        1,446,000 0.03% 

        228 424000 Специјализоване  

услуге 90,000     90,000        90,000  

        229 425000 Текуће поправке и  

одржавање 633,000     633,000        633,000 0.01% 

        230 426000 Материјал 275,000     275,000        275,000 0.01% 

        231 444000 Пратећи трошкови  20,000     20,000        20,000  
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задуживања 

        232 482000 Порези, обавезне таксе,  

казне, пенали и камате 170,000     170,000        170,000  

        233 512000 Машине и опрема 110,000     110,000        110,000  

         

 

Укупно програмска  

активност 0021: 9,564,000     9,564,000        9,564,000 0.18% 

          Извори финансирања                               

         

 

01 Општи приходи и  

примања буџета  9,564,000                             

                                

         

 

УКУПНО ПРОГРАМ 11  

ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА  

ОСОБЕ СА ИНВАЛИ- 

ДИТЕТОМ: 9,564,000     9,564,000        9,564,000 0.18% 

         

 

Укупно Центар за особе  

са инвалидитетом: 9,564,000     9,564,000        9,564,000 0.18% 

          

                

          
                

          
                

 

5 10 80679 

         

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО  

УСАВРШАВАЊЕ 

КРУШЕВАЦ                               

    2004     

 

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ  

ОБРАЗОВАЊЕ                       

     0012    

 

ПА: Функционисање  

Центра 

 за стручно усавршавање                      

       950  

 

Образовање које није  

дефинисано нивоом                      

                                

        234 411000 Плате,  додаци и накнаде  

запослених (зараде) 4,800,000     4,800,000         4,800,000 0.09% 

        235 412000 Социјални доприноси на  

терет послодавца 805,000     805,000         805,000 0.02% 

        236 413000 Накнаде у натури 180,000     180,000         180,000  

        237 414000 Социјална давања  

запосленима 20,000     20,000   50,000     50,000 70,000  

        238 421000 Стални трошкови 93,000     93,000   180,000  1,000   181,000 274,000 0.01% 

        239 422000 Трошкови путовања           140,000     140,000 140,000  

        240 423000 Услуге по уговору 805,000     805,000   468,000  14,000   482,000 1,287,000 0.02% 

        241 424000 Специјализоване услуге 381,000     381,000   10,000     10,000 391,000 0.01% 

        242 425000 Текуће поправке и  

одржавање 161,000     161,000   190,000     190,000 351,000 0.01% 
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        243 426000 Материјал 125,000     125,000   455,000     455,000 580,000 0.01% 

        244 512000 Машине и опрема         135,000     135,000 135,000  

          Укупно програмска  

активност 0012: 7,370,000     7,370,000  1,628,000  15,000   1,643,000 9,013,000 0.17% 

          Извори финансирања                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  7,370,000                    

          04 Сопствени приходи  

буџетских корисника           1,628,000           

          13 Нераспоређени вишак  

прихода и примања из  

ранијих година                    15,000           

                                          

          УКУПНО ПРОГРАМ 10  

ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА  

СТРУЧНО  

УСАВРШАВАЊЕ: 7,370,000     7,370,000  1,628,000  15,000   1,643,000 9,013,000 0.17% 

          Укупно Центар за стручно  

усавршавање Крушевац: 7,370,000     7,370,000  1,628,000  15,000   1,643,000 9,013,000 0.17% 

                                

                          

                          

 6 11 05513       

  

ТУРИСТИЧКА  

ОРГАНИЗАЦИЈА  

ГРАДА КРУШЕВЦА                               

    1502     

 

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ  

ТУРИЗМА                      

     0001    

 

ПА: Управљање  

развојем туризма                      

       473   Туризам                      

                                

        245 411000 Плате,  додаци и  

накнаде запослених (зараде) 18,405,000     18,405,000         18,405,000 0.35% 

        246 412000 Социјални доприноси  

на  терет послодавца 3,065,000     3,065,000         3,065,000 0.06% 

        247 413000 Накнаде у натури 330,000     330,000   70,000     70,000 400,000 0.01% 

        248 415000 Накнаде трошкова за  

запослене 100,000     100,000   100,000     100,000 200,000  

        249 416000 Награде запосленима и  

остали посебни расходи 180,000     180,000         180,000  

        250 421000 Стални трошкови 3,009,000     3,009,000   1,685,000     1,685,000 4,694,000 0.09% 

        251 422000 Трошкови путовања  210,000     210,000   375,000     375,000 585,000 0.01% 

        252 423000 Услуге по уговору 1,925,000     1,925,000   3,615,000     3,615,000 5,540,000 0.10% 

        253 424000 Специјализоване услуге          750,000     750,000 750,000 0.01% 

        254 425000 Текуће поправке и  

одржавање          3,800,000     3,800,000 3,800,000 0.07% 

        255 426000 Материјал 320,000     320,000   2,930,000  400,000   3,330,000 3,650,000 0.07% 
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        256 444000 Пратећи трошкови  

задуживања 10,000     10,000   30,000     30,000 40,000  

        257 482000 Порези, обавезне таксе,  

казне,  пенали и камате          310,000  200,000   510,000 510,000 0.01% 

        258 483000 Новчане казне и пенали  

по решењу судова          100,000     100,000 100,000  

        259 511000 Зграде и грађевински објекти          1,650,000     1,650,000 1,650,000 0.03% 

        260 512000 Машине и опрема          4,130,000  1,000,000   5,130,000 5,130,000 0.10% 

        261 513000 Остале некретнине и  

опрема          3,000,000     3,000,000 3,000,000 0.06% 

        262 515000 Нематеријална имовина          200,000     200,000 200,000  

        263 523000 Залихе робе за даљу  

продају          2,500,000  300,000   2,800,000 2,800,000 0.05% 

         

 

Укупно програмска  

активност 0001: 27,554,000     27,554,000  25,245,000  1,900,000   27,145,000 54,699,000 1.03% 

          Извори финансирања                      

         

 

01 Општи приходи и  

примања буџета  27,554,000                    

         

 

04 Сопствени приходи  

буџетских корисника           25,245,000           

         

 

13 Нераспоређени вишак  

прихода и примања из  

ранијих година                   1,900,000           

                                

     0002    

 

ПА: Промоција  

туристичке понуде                      

       473   Туризам                      

                                

        264 421000 Стални трошкови 75,000     75,000         75,000  

        265 422000 Трошкови путовања  620,000     620,000   330,000     330,000 950,000 0.02% 

        266 423000 Услуге по уговору 3,315,000     3,315,000   1,550,000     1,550,000 4,865,000 0.09% 

        267 424000 Специјализоване  

услуге 3,000,000     3,000,000   1,550,000     1,550,000 4,550,000 0.09% 

        268 426000 Материјал 555,000     555,000   350,000     350,000 905,000 0.02% 

        269 482000 Порези, обавезне таксе, 

казне, пенали и камате          75,000     75,000 75,000  

         

 

Укупно програмска  
активност 
0002: 7,565,000     7,565,000  3,855,000     3,855,000 11,420,000 0.21% 

          Извори финансирања                     

         
 

01 Општи приходи и  

примања буџета  7,565,000                   

         
 

04 Сопствени приходи  

буџетских корисника          3,855,000               

                               

         

 

УКУПНО ПРОГРАМ 4  

ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ГРАДА КРУШЕВЦА: 35,119,000     35,119,000  29,100,000  1,900,000   31,000,000 66,119,000 1.24% 

         

 

Укупно Туристичка  

организација града  

Крушевца: 35,119,000     35,119,000  29,100,000  1,900,000   31,000,000 66,119,000 1.24% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

          УКУПНО РАЗДЕО 6: 4,320,437,125 46,000,000 354,000,000 334,563,264 11,694,041 5,066,694,430 4,330,000 113,035,000 2,818,000 10,471,028 140,296 660,000 131,454,324 5,198,148,754 97.68% 

                          

7  12 66372         СЛУЖБА МЕСНИХ  

ЗАЈЕДНИЦА                               

    0602     

 

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ  

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ  

САМОУПРАВЕ                      

     0001    

 

ПА: Функционисање  

Службе месних  

заједница                      

       133   Остале опште услуге                      

                                

        270 411000 Плате,  додаци и  

накнаде  

запослених  

(зараде) 34,960,000     34,960,000          34,960,000 0.66% 

        271 412000 Социјални доприноси  

на терет послодавца 5,820,000     5,820,000          5,820,000 0.11% 

        272 413000 Накнаде у натури 550,000     550,000          550,000 0.01% 

        273 414000 Социјална давања  

запосленима 4,650,000     4,650,000          4,650,000 0.09% 

        274 415000 Накнаде трошкова  

за запослене 1,000,000     1,000,000          1,000,000 0.02% 

        275 416000 Награде запосленима  

и остали посебни 

 расходи 1,100,000     1,100,000          1,100,000 0.02% 

        276 421000 Стални трошкови 310,000     310,000          310,000 0.01% 

        277 422000 Трошкови путовања  370,000     370,000          370,000 0.01% 

        278 423000 Услуге по уговору 210,000     210,000          210,000  

        279 424000 Специјализоване услуге 20,000     20,000          20,000  

        280 425000 Текуће поправке и  

одржавање 235,000   782  235,782          235,782  

        281 426000 Материјал 445,000     445,000          445,000 0.01% 

        282 444000 Пратећи трошкови  

задуживања 20,000     20,000          20,000  

        283 482000 Порези, обавезне таксе,  

казне, пенали и камате 30,000     30,000          30,000  

        284 512000 Машине и опрема 300,000     300,000        300,000 0.01% 

          Укупно програмска  

активност 0001: 50,020,000   782  50,020,782        50,020,782 0.94% 

          Извори финансирања                      

          01 Општи приходи и  

примања буџета  50,020,000                    

         

 

13 Нераспоређени  

вишак прихода и примања 

из ранијих година - пренета  

ненаменска средства  

Службе месних заједница  

при гашењу рачуна  

крајем  2017. године     782                      

          УКУПНО  50,020,000   782  50,020,782             50,020,782 0.94% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ПРОГРАМ 15  

ПРЕКО СЛУЖБE  

МЕСНИХ  

ЗАЈЕДНИЦА: 

         
 

Укупно Служба  

месних заједница:  50,020,000   782  50,020,782             50,020,782 0.94% 

                          

 1 13 71145         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                               

    0602     

 

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ  

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ                      

     0002    

 

ПА: Функционисање  

месних заједница                      

       160   Опште јавне услуге 

некласификоване  

на другом месту                      

                                

        285 421000 Стални трошкови 9,134,800     9,134,800         9,134,800 0.17% 

        286 423000 Услуге по уговору 56,000    1,025 57,025         57,025  

        287 424000 Специјализоване услуге 40,000     40,000         40,000  

        288 425000 Текуће поправке и  

одржавање 5,386,920   3,525,958 129,730 9,042,608         9,042,608 0.17% 

        289 426000 Материјал 1,470,200   27,200  1,497,400         1,497,400 0.03% 

        290 444000 Пратећи трошкови  

задуживања 93,600     93,600         93,600  

        291 512000 Машине и опрема 593,355   58,000  651,355         651,355 0.01% 

         
 

Укупно програмска  

активност 0002: 16,774,875   3,611,158 130,755 20,516,788        20,516,788 0.39% 

          Извори финансирања                               

         

 

01 Општи приходи и  

примања буџета  16,774,875                    

         

 

13 Нераспоређени  

вишак прихода и  

примања из ранијих  

година - пренета  

средства од  

самодоприноса месних 

 заједница при гашењу 

 рачуна крајем 2017.  

године      3,611,158                 

          15 Неутрошена средства 

донација, помоћи и  

трансфера  из ранијих  

година - пренете  

донације из ранијих  

година          130,755                     

                                          

          УКУПНО ПРОГРАМ 15 

ПРЕКО МЕСНИХ  

ЗАЈЕДНИЦА: 16,774,875   3,611,158 130,755 20,516,788        20,516,788 0.39% 

         

 

Укупно Месне  

заједнице:  16,774,875   3,611,158 130,755 20,516,788        20,516,788 0.39% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                                 

          УКУПНО РАЗДЕО 7: 66,794,875   3,611,940 130,755 70,537,570        70,537,570 1.33% 

                                

          УКУПНО: 4,440,000,00 46,000,000,00 354,000,000 338,175,204 11,824,796 5,190,000,000 4,330,000 113.035,000 2.818,000 10.471,028 140,296 660,000 131,454,324 5,321,454,324 100,00% 
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III - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 12. 

 

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. 

и 2024. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, исказан је број запослених на 

неодређено и одређено време по корисницима на дан 01.01.2022. године.  

 

Р.  

бр. 
Корисник 

Број  
запослених  

на 
неодређено 

време на дан 
01.01.2022.  

Број  
запослених  
на одређено  
време на дан 

01.01.2022. 

Укупан  
број  

запослених 
на дан 

01.01.2022. 

1 2 3 4 5 

1. Органи и службе локалне власти  297 45 342 

- Скупштина града  3 3 

- Градоначелник   7 7 

- Градско правобранилаштво  1 1 

- Заштитник грађана  0 0 

- Градска управа 252 28 280 

- Служба месних заједница   45 6 51 

2. Установе културе 176 12 188 

- Историјски архив 29 2 31 

- Крушевачко позориште 35 4 39 

- Културни центар 58 1 59 

- Народна библиотека 20 2 22 

- Народни музеј 34 3 37 

3. Остале установе 82 7 89 

- Установа за физичку културу „Спортски центар“ 55 4 59 

- Центар за стручно усавршавање 4 1 5 

- Центар за особе са инвалидитетом 3 1 4 

- Туристичка организација 20 1 21 

4. Предшколска установа „Ната Вељковић“ 370 17 387 

 УКУПНО: 925 81 1,006 

 

У току 2022. године планирано је повећање броја запослених на неодређено и одређено време за 43 и 

планирано је смањење за 35 радника. На крају 2022. године број запослених чије се плате финансирају из 

буџета Града (извор 01) износиће 1,014. 
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Члан 13. 
 

У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. де-
цембра 2023. године корисницима буџетских сред-
става дозвољено је да без посебних дозвола и 
сагласности у текућој календарској години приме у 
радни однос на неодређено време и радни однос на 
одређено време у својству приправника до 70% 
укупног броја лица којима је престао радни однос на 
неодређено време по било ком основу у претходној 
календарској години (умањен за број новозапослених 
на неодређено време и одређено време у својству 
приправника у тој календарској години), док о 
пријему новозапослених на неодређено време и 
одређено време у својству приправника изнад тог 
процента одлучује Комисија за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава, на предлог Градског 
већа, уз претходно прибављено мишљење Мини-
старства државне управе и локалне самоуправе.  

Запошљавање из ст. 1. овог члана може се реали-
зовати уколико корисник буџетских средстава има 
обезбеђена средства за плате, односно зараде, са 
припадајућим порезом и доприносима за новозапослене.  

Почев од 1. јануара 2021. године укупан број 
запослених на одређено време (изузев у својству 
ириправника), лица ангажованих по уговору о делу, 
уговору о привременим и повременим пословима, 
закључених непосредно или преко омладинске или 
студентске задруге и лица ангажованих по другим 
основама, не може бити већи од 10% укупног броја 
запослених на неодређено време код корисника 
буџетских средстава, осим изузетно, уз сагласност 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава, на предлог Градског већа, уз претходно 
прибављено мишљење Министарства државне управе 
и локалне самоуправе.  

 
Члан 14. 

 
У 2022. години неће се вршити исплата божић-

них, годишњих и других врста награда и бонуса 
предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима код директних и индиректних корисника 
средстава буџета града Крушевца, осим јубиларних 
награда за ѕапослене и новчаних честитки за децу 
запослених. 

 
Члан 15. 

 
За извршавање одлуке одговоран је градо-

начелник. 
Наредбодавац за извршавање буџета је градо-

начелник. 
 

Члан 16. 
 
Наредбодавац директних и индиректних 

корисника буџетских средстава је функционер 
(руководилац), односно лице које је одговорно за 
управљање средствима, преузимање обавеза, 
издавање налога за плаћање који се извршавају из 

средстава органа као и за издавање налога за уплату 
средстава која припадају буџету. 

 
Члан 17. 

 
За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених одлуком, поред функционера односно 
руководиоца директних и индиректних корисника 
буџетских средстава, одговоран је начелник Градске 
управе. 

  
Члан 18. 

 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, 

услед неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима буџета, одлучује Скупштина града у 
складу са одредбама чланова 33. и 35. Закона о јавном 
дугу и члана 32. Закона о локалној самоуправи. 

 
Члан 19. 

 
Скупштина града доноси одлуку о задуживању 

ради финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода и издатака, на предлог 
Градског већа, а по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства финансија у складу са 
одредбама чланова 33. и 36. Закона о јавном дугу. 

 
Члан 20. 

 
Градско веће у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу Одлуке о буџету усваја финансијске планове 
директних корисника. Градска управа, након усвајања 
финансијских планова од стране Градског већа, о 
томе обавештава сваког директног корисника.  

Индиректни корисници дужни су да своје финан-
сијске планове ускладе са одобреним апроприја-
цијама у буџету и донесу финансијски план за 2022. 
годину, у року од 45 дана од дана ступања на снагу 
Одлуке о буџету града за 2022. годину.  

Финансијске планове индиректних корисника 
доноси надлежни орган управљања. 

 
Члан 21. 

 
У циљу бољег планирања буџетске ликвидности 

средства распоређена одлуком преносе се корисни-
цима буџетских средстава на основу кварталних 
квота, које утврђује Одељење за финансије – Служба 
трезора, а сразмерно оствареним приходима  и 
примањима буџета. 

Ако се у току године приходи и примања смање, 
расходи и издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 
прописима на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

 
Члан 22. 

 
Обавезе које преузимају директни и индиректни 

корисници буџетских средстава морају одговарати 
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апропријацији која им је за ту намену одлуком 
одобрена и пренета.  

Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход и издатак извршава из средстава буџета и из 
других извора прихода, обавезан је да измирење тог 
расхода прво врши из других извора прихода. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре 
друге приходе, апропријације утврђене из тих 
прихода неће се извршавати на терет средстава 
буџета. 

Изузетно од става 1. овог члана, у складу са 
чланом 54. Закона о буџетском систему, корисници из 
става 1. овог члана, могу преузети обавезе по уговору 
који се односи на капиталне издатке и који захтева 
плаћање у више година, на предлог Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, а 
највише до износа исказаних у плану капиталних 
пројеката за период 2022.-2024. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да 
пре покретања поступка јавне набавке за преузимање 
обавеза из става 4. овог члана прибаве сагласност 
Градског већа. 

 
Члан 23. 

 
У поступку припреме буџета града, буџетски 

корисници су у обавези да, у роковима предвиђеним 
буџетским календаром, Градској управи доставе 
предлоге капиталних пројеката након спроведене 
оцене капиталних пројеката, у складу са чланом 54а. 
Закона о буџетском систему и Уредбом о управљању 
капиталним пројектима. 

 
Члан 24. 

 
Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из других извора, обавезе 
може преузимати само до нивоа остварења тих 
прихода или примања, уколико је ниво остварених 
прихода и примања мањи од одобрених апро-
пријација. 

Уколико је ниво остварених прихода и примања 
већи од одобрених апропријација одлуком корисник 
буџетских средстава је у обавези да поднесе захтев за 
доношење решења о повећању прихода и примања и 
расхода и издатака. 

Ако у току године дође до умањења одобрених 
апропријација због извршења принудне наплате, 
корисник буџетских средстава предузеће одго-
варајуће мере у циљу прилагођавања преузете оба-
везе, променом апропријације унутар финансијског 
плана. За ове намене не могу се користити средства 
текуће буџетске резерве. 

 
Члан 25. 

 
Решења о промени апропријација „у“ и „из“ 

текуће буџетске резерве, решења о употреби сталне 
буџетске резерве, решења о промени осталих извора 
прихода и решења о преусмеравању апропријације 
одобрене на име одређеног расхода и издатка који се 
финансира из општих прихода буџета у износу  до 
10% вредности апропријације за расход и издатак 

чији се износ умањује, у складу са чланом 61. Закона 
о буџетском систему, доноси Градско веће. 

 
Члан 26. 

 
Приоритет у извршавању расхода за робе и 

услуге корисника буџетских средстава имају расходи 
за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и 
одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, 
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, 
као и по основу капиталних издатака измире у року 
утврђеном Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 
Члан 27. 

 
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 

чланом 64. Закона о буџетском систему доноси 
Градско веће.  

Буџетски фонд представља евиденциони рачун у 
оквиру главне књиге трезора, који се отвара са циљем 
да се поједини буџетски приходи, расходи и издаци 
воде одвојено ради остваривања циља који је 
предвиђен посебним прописом.  

 
Члан 28. 

 
Одељење за финансије обавезано је да редовно 

прати извршење буџета и најмање два пута годишње 
информише Градско веће, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја 
из става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 
буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 
Члан 29. 

 
Накнаде за рад председника и чланова комисија и 

других сталних и привремених радних тела не могу се 
повећавати у 2022. години. 

Председник Скупштине и корисници буџетских 
средстава преиспитаће потребу постојања и висину 
накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака 
по овом основу и иницирати измене одлука, решења и 
других аката којима је уређено плаћање ових накнада. 

 
Члан 30. 

 
Обавезе преузете у 2021. години у складу са 

одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 
2021. године, преносе се у 2022. годину и имају статус 
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 
апропријација одлуком. 

Пренета средства са рачуна извршења буџета у 
износу од 350.000.000 динара састоје се од: 
неутрошених општих прихода буџета из ранијих 
година у износу од 326.566.526 динара, пренетих 
средстава од самодоприноса месних заједница у 
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износу од 11.335.896 динара, пренетих ненаменских 
средстава месних заједница у износу од 272.782 
динара, пренетих неутрошених средстава донација из 
2019. године за пројекат Градске управе "Девојка са 
крчагом" у износу од 582 динара, пренетих неутро-
шених средстава донација из 2018. године за пројекат 
Градске управе "Трг глумаца" у износу од 9.818 
динара, пренетих неутрошених средстава донација из 
2017. године за пројекат Градске управе "Капитално 
одржавање објеката основних школа на територији 
града Крушевца" за ОШ"Жабаре" у износу од 1.220 
динара, пренетих неутрошених средстава донација из 
2018. године за израду монографије у МЗ Веселин 
Николић у износу од 1.025 динара, пренетих 
неутрошених средстава донација из 2019. године за 
канализациону мрежу у МЗ Капиџија у износу од 
50.000 динара, пренетих неутрошених средсатва 
донација из 2019. године за водоводну мрежу МЗ 
Падеж - Вратаре у износу од 79.640 динара, пренетих 
неутрошених средстава донација из 2019. године за 
трошкове кречења МЗ Трмчаре у износу од 90 динара, 
пренетих неутрошених средстава донација из 2020. 
године за одржавање путева у Шашиловцу у износу 
од 914.300 динара, пренетих неутрошених средстава 
донација из 2020. године за Дом културе у МЗ Падеж 
у износу од 210.920 динара, пренетих неутрошених 
средстава донација из 2020. године за подизање 
споменика кнезу Лазару у износу од 1 динар, 
пренетих неутрошених средстава донација из 2020. 
године за канализациону мрежу у МЗ Пепељевац у 
износу од 1.228.000 динара, пренетих неутрошених 
средстава донација из 2020. године за канализациону 
мрежу у МЗ Макрешане у износу од 651.000 динара, 
пренетих неутрошених средстава донација из 2021. 
године за канализациону мрежу у МЗ Пепељевац у 
износу од 59.000 динара, пренетих неутрошених 
средстава донација из 2021. године за канализациону 
мрежу у МЗ Макрешане у износу од 24.000 динара, 

пренетих неутрошених средстава донација из 2021. 
године за подизање споменика кнезу Лазару у износу 
од 290 динара, пренетих неутрошених средстава 
донација из 2021. године за Дом културе у МЗ Падеж 
у износу од 83.125 динара, пренетих неутрошених 
средстава донација из 2021. године за одржавање 
путева у МЗ Падеж у износу од 276.420 динара, 
пренетих неутрошених средстава донација из 2021. 
године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре у износу 
од 20.000 динара, пренетих неутрошених средстава 
донација из 2021. године за одржавање путева у 
Шашиловцу у износу од 434.000 динара, пренетих 
неутрошених средства Министарства рударства и 
енергетике из 2018. године за пројекат „Локални 
развој отпоран на климатске промене“ у износу од 
1.024.288 динара, пренетих неутрошених средстава 
Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе 
РС из 2019. године за пројекат "Реконструкција 
објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво 
- угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу" у износу 
од 600 динара, пренетих неутрошених средстава 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
за припремни предшколски програм ПУ "Ната 
Вељковић" у износу од 3.619 динара, пренетих 
неутрошених средстава Министарства културе из 
2020. године за пројекат "Набавка опреме за 
реализацију едукативних садржаја Народног музеја 
Крушевац" у износу од 20.000 динара, пренетих 
неутрошених средстава Кабинета Министра без 
портфеља задуженог за демографију и популациону 
политику из 2020. године за пројекат "Изградња 
фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци" 
у износу од 4.332.858 динара и пренетих неутрошених 
средстава Министарства заштите животне средине из 
2021. године за пројекат "Набавка, замена, 
реконструкција и санација котларница за грејање у 
2021. години на територији града Крушевца " у износу 
од 2.400.000 динара. 

 

 

Пренета средства из 2021. године трошиће се у 2022. години преко следећих корисника: 
    

Р. 

бр. 

 

Корисник Програм 

Програ- 

мска 

активност/ 

Пројекат 

Назив 

Програмске 

активности/ 

Пројекта 

 

Позиција Конто Назив Износ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Градска 

управа 

1102 ПА 0006 

Одржавање 

гробаља и 

погребне услуге 

  511000 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

20,000 

  541000 Земљиште 2,499,870 

1102 П 5020 

Набавка, 

замена, 

реконструкција 

и санација 

котларница за 

грејање у 2021. 

години на 

територији 

града Крушевца 

  513000 

Остале 

некретнине 

и опрема 

2,400,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1102 ПА 0008 

Управљање и 
одржавање 
водоводне 
инфраструктуре 
и снабдевање 
водом за пиће 

  511000 
Зграде и 
грађевински 
објекти 

151,744 

0401 ПА 0004 

Управљање 

отпадним 

водама и 

канализациона 

инфраструктура 

  511000 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

5,819,846 

0701 ПА 0002 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

  425000 

Текуће 

поправке и 

одржавање 

1,624,720 

  511000 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

308,016,023 

  541000 Земљиште 19,347,551 

2002 П 5019 

"Капитално 

одржавање 

објеката 

основних школа 

на територији 

града 

Крушевца" 

  511000 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

1,220 

2002 П 5004 

"Изградња 

фискултурне 

сале у ОШ 

"Кнез Лазар" 

Велики Купци 

  511000 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

4,332,858 

0602 ПА 0001 
Функционисање 

Градске управе 

  421000 
Стални 

трошкови 
10,691 

  465000 

Остале 

дотације и 

трансфери 

24,219 

  511000 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

984,275 

0501 П 5006 

"Локални развој 
отпоран на 
климатске 
промене" 

  512000 
Машине и 
опрема 

1,024,288 

2 

Служба 

месних 

заједница 

0602 ПА 0001 
Функционисање 
Службе месних 
заједница 

  425000 

Текуће 

поправке и 

одржавање 

782 

3 
Месне 

заједнице 
0602 ПА 0002 

Функционисање 

месних 

заједница 

  423000 
Услуге по 
уговору 

1,025 

  425000 
Текуће 
поправке и 
одржавање 

3,655,688 

  426000 Материјал 27,200 

  512000 
Машине и 

опрема 
58,000 

Укупно: 350,000,000 
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Члан 31.  

Прeузете обавезе морају бити извршене искљу-
чиво на принципу готовинске основе са рачуна 
извршења буџета, осим ако је законом, односно актом 
Владе предвиђено другачије. 

 
Члан 32. 

 
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

само на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није другачије прописано. 

Плаћање из буџета се неће извршити уколико 
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 
3. и 4. Закона о буџетском систему. 

 
Члан 33.  

Средства распоређена за финансирање расхода и 
издатака корисника буџета преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са годишњим финан-
сијским планом корисника буџетских средстава. 

Корисници су дужни да, уз захтев за трансфер 
средстава, доставе комплетну документацију за плаћање 
(копије). 

 
Члан 34.  

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава у 2022. години обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад. 

 
Члан 35.  

Корисници буџетских средстава, у складу са 
Правилником о начину и поступку враћања 
неутрошених средстава буџета града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 6/17) пренеће на рачун 
извршења буџета до 31. децембра 2022. године 
средства која нису утрошена за финансирање расхода 
у 2022. години, а која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града за 2022. годину. 

 
Члан 36.  

У случају да се буџету града из другог буџета 
(Републике, Покрајине, друге општине) определе 
актом наменска трансферна средства, укључујући и 
наменска трансферна средства за надокнаду штета 
услед елементарних непогода, као и у случају 
уговарања донације, чији износи нису могли бити 
познати у поступку доношења одлуке, Одељење за 
финансије на основу тог акта предлаже отварање 
одговарајуће апропријације за извршење расхода по 
том основу. Решење у складу са чланом 5. Закона о 
буџетском систему, доноси Градско веће. 

У току године, корисници буџетских средстава 
могу располагати средствима из става 1. овог члана 
само до истека текуће године.  

 
Члан 37.  

Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2022. години само у 
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при 
чему су, у складу са истим чланом закона, градо-

начелник, односно лице које он овласти, одговорни за 
ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 
Члан 38. 

 
Јавно предузеће које користи или ће користити 

средства из буџета (субвенције, гаранције или друга 
средства) дужно је да за та средства предложи 
посебан програм, у складу са чланом 61. Закона о 
јавним предузећима. 

Посебан програм садржи намену и динамику 
коришћења средстава. 

Посебан програм се сматра донетим када 
сагласност да Скупштина града. 

 
Члан 39. 

 
Јавна предузећа, чији је оснивач Град Крушевац, 

дужна су да најкасније до 31. новембра текуће 
буџетске године део од најмање 50% добити, по 
завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет 
Града Крушевца. 

 
Члан 40. 

 
Градско веће посебним актом распоређује 

средства за дотације: 
1. удружењима грађана за суфинансирање и 

финансирање програма и пројеката од јавног интереса и 
2. црквеним општинама на територији града 

Крушевца за изградњу, одржавање и обнову верских 
објеката. 

Средства из става 1., тачка 1. и 2. овог члана 
додељујују се по спроведеном конкурсу. 

 
Члан 41. 

 
Финансирање политичких странака врши се у складу 

са Законом о финансирању политичких активности. 
 

Члан 42. 
 

Град Крушевац обезбеђује из буџета део 
средстава за остварирање јавног интереса у области 
јавног информисања и распоређује их на основу 
спроведеног конкурса, у складу са Законом о јавном 
финансирању и медијима. 

 
Члан 43. 

 
У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет града. 

 
Члан 44. 

 
Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и доставити Министарству финансија. 
 

Члан 45. 
 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а 
примењује се од 1. јануара 2022. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 400-45/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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604 
На основу члана 76. и 77. став 1 и 3 Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе ("Службени гласник" РС, бр. 
21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18) и члана 22. 
став 1 тачка 50 Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДСКОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Овај Кадровски план садржи приказ броја запо-

слених према радним местима и звањима са стањем 
на дан 31.12.2021. године, број запослених у радном 
односу на неодређено време који су потребни у 2022. 
години, број запослених чији се пријем у радни однос 
на одређено време планира због повећаног обима 
посла и број приправника чији се пријем планира 
2022. године у Градској управи, Градском право-
бранилаштву, Служби месних заједница, Служби 
буџетске инспекције и Служби интерне ревизије 
града Крушевца и број запослених на одређено време 
у Кабинету градоначелника Града.  

 
I. Постојећи број запослених у Градској  

управи града Крушевца на дан 31.12.2021. године 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши-
лаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 35 

Саветник 79 

Млађи саветник 19 

Сарадник 11 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 83 

Референт 0 

Млађи референт 1 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 6 

Пета врста радних места 15 

УКУПНО 253 

 

2. Број запослених са радним односом на одре-
ђено време због повећаног обима посла: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 7 

Млађи саветник 6 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 6 

Референт 3 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 25 

 
 

3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши-
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 
 

4. Број запослених на одређено време у  
    Кабинету градоначелника: 

 

Степен стручне спреме 

Број 

изврши- 

лаца 

Помоћници градоначелника 5 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 5 
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II - Планирани број запослених у Градској управи 
града Крушевца за 2022. годину 

 
1. Број запослених са радним односом на нео-

дређено време: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 42 

Саветник 80 

Млађи саветник 27 

Сарадник 16 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 86 

Референт 0 

Млађи референт 1 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 7 

Пета врста радних места 15 

УКУПНО 278 

 

 
2. Број запослених са радним односом на  
    одређено време због повећаног обима посла: 

 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 10 

Млађи саветник 6 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 6 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места 1 

УКУПНО 27 

 

 

 

 

3. Број приправника: 

 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема  

(240 ЕСПБ бодова) 

4 

Виша стручна спрема  

(180 ЕСПБ бодова) 

0 

Средња стручна спрема 1 

УКУПНО 5 

 
4. Број запослених на одређено време у Каби-

нету градоначелника: 
 

Степен стручне спреме 
Број 

изврши-
лаца 

Помоћници градоначелника 5 
Висока стручна спрема  
(240 ЕСПБ бодова) 

1 

Виша стручна спрема  

(180 ЕСПБ бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 6 

 
III - Постојећи број запослених у Градском 
правобранилаштву града Крушевца на дан 

31.12.2021. године 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број                

изврши-
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 
  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 0 
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2. Број запослених са радним односом на одре-
ђено време у Градском правобранилаштву града 
Крушевца због повећаног обима посла: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 1 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 

  

3. Број приправника: 

 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 

 
IV - Планирани број запослених у Градском 

правобранилаштву града Крушевца у 2022. години  
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 

 
2. Број запослених са радним односом на одре-

ђено време због повећаног обима посла: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 

 
3. Број приправника: 

 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

1 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 1 

 
V - Постојећи број запослених у Служби месних 

заједница на дан 31.12.2021. године 
 
1. Број запослених са радним односом  
    на неодређено време: 

 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  0 

Саветник 0 

Млађи саветник 1 
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Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 32 

Референт 7 

Млађи референт 1 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 4 

УКУПНО 46 

 
2. Број запослених са радним односом на одре-

ђено време због повећаног обима посла  у Служби 
месних заједница: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 1 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 3 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 4 

 

3. Број приправника: 

 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бо-

дова) 
0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бо-

дова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 
VI -Планирани број запослених у Служби месних 

заједница у 2022. години 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник        1 

Саветник 0 

Млађи саветник 1 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 34 

Референт 7 

Млађи референт 4 
  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 5 

УКУПНО 53 

 
2. Број запослених са радним односом на одре-

ђено време због повећаног обима посла у Служби 
месних заједница: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 1 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 4 
  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 5 

 

3. Број приправника: 

 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Средња стручна спрема 1 

УКУПНО 1 
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VII - Постојећи број запослених у Служби 
буџетске инспекције на дан 31.12.2021. године 

 
1. Број запослених са радним односом на нео-

дређено време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 0 

 

 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време због повећаног обима посла у 
Служби буџетске инспекције: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 0 

 
 
 

3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 
VIII - Планирани број запослених у Служби 

буџетске инспекције у 2022. години 
 
1. Број запослених са радним односом на нео-

дређено време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  1 

Саветник 1 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 3 

 
2. Број запослених са радним односом на одре-

ђено време због повећаног обима посла у Служби 
буџетске инспекције: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 
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Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 0 

 

       3. Број приправника: 

 

Приправници 
Број 

изврш- 
илаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 
IX - Постојећи број запослених у Служби интерне 

ревизије на дан 31.12.2021. годинe 
 

1. Број запослених са радним односом на 
неодређено време: 
 

Звања службеника и  
намештеника 

Број 
изврши 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  1 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 

 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време због повећаног обима посла у 
Служби интерне ревизије: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 0 

 
3. Број приправника: 

 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 
 

X - Планирани број запослених у Служби                          
интерне ревизије у 2022. години 

 
1. Број запослених са радним односом на нео-

дређено време: 
 

Звања службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  1 

Саветник 1 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 3 
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2. Број запослених са радним односом на одре-
ђено време због повећаног обима посла у Служби 
интерне ревизије: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 0 

 
3. Број приправника: 

 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 

 
XI -  Кадровски план ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града Крушевца" 
а примењиваће се од 1. јануара 2022. године. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 021-5/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 

 
 

605 
На основу члана 60. а у вези са чланом  6. став 1. 

тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16 и 104/16-др.закон, 
96/17-усклађени дин.изн., 89/18-усклађени дин. изн., 
95/18-др.закон, 86/19-усклађени дин.изн. и 126/20) и 
члана 22. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
У  Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 9/19, 16/19, 17/20) у  
Таксеној тарифи, Тарифни број 1. мењају се тачка 1, 
подтачке  од I – III тако да сада гласи:   

 
„ТАРИФНИ БРОЈ 1 
 
1. За истицање фирме или назива на пословним 

просторијама (у даљем тексту: фирмарина), утврђује 
се локална комунална такса по зонама и то: 

 
I - Таксени обвезници који обављају следеће 

делатности:  
делатности банкарства; осигурања имовине и ли-

ца; производње и трговине нафтом  и дериватима 
нафте; производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
кази-а, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу  и то правна 
лица која су према закону којим се уређује рачуно-
водство разврстана у велика, средња, мала и микро 
правна лица и предузетници плаћају у свим зонама: 

 
- велика и средња  правна лица 757.920,00 динара 

(10 просечних зарада) 
- мала и микро правна лица и предузетници 

151.584,00 динара  (2 просечне зараде) 
 
II - Таксени обвезници који обављају све остале 

делатности а према закону којим се уређује рачуно-
водство разврстана су у средња правна лица, мала 
правна лица и микро правна лица, као и преду-
зетници, која-и имају годишњи приход преко 
50.000.000 динара, фирмарину плаћају: 

 
Средња, мала и микро правна лица и предузетници: 

 

Екстра 
 зона 

151.584,00 динара   
(2 просечне зараде) 

I 
149.584,00 динара   
(2 просечне зараде – 2.000 дин.) 

II 
147.584,00 динара  
(2 просечне зараде – 4.000 дин.) 

III 
145.584,00 динара   
(2 просечне зараде –  6.000 дин.) 

IV 
143.584,00 динара   
(2 просечне зараде –  8.000 дин.) 

V 
141.584,00 динара  
 (2 просечне зараде – 10.000 дин.) 

 
III - Таксени обвезници који обављају све остале 

делатности а према закону којим се уређује рачуно-
водство разврстана су у велика правна лица, фирма-
рину плаћају: 



 25.12.2021.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                        105 
 

 

У свим зонама...........................227.376,00 динара  
(3 просечне зараде) 

 
Под просечном зарадом у смислу претходног става 

сматра се просечна зарада по запосленом остварена на 
територији јединице локалне самоуправе у периоду 
јануар-август године која претходи години за коју се 
утврђује фирмарина, према подацима републичког 
органа надлежног за послове статистике. 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу 
јавних прихода, сагласно предходном ставу ове 
Одлуке, вршиће усклађивање прописаног износа 
комуналне таксе на крају сваке године за наредну 
годину  према подацима републичког органа надлеж-
ног за послове статистике. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а 
примењиваће се од 01.01.2022. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 434-1/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
606 
На основу члана 3. став 1. Закона о јавним 

службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 – 
др. закон, 81/05 – испр.др.закона, 83/05 – испр. др. 
закона и 83/14 – др.закон) и члана 23.став 1. Закона о 
култури  (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – 
испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 22. Статута града 
Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца", број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 
О УСАГЛАШАВАЊУ РАДА НАРОДНОГ 
МУЗЕЈА КРУШЕВАЦ СА ЗАКОНОМ О 

КУЛТУРИ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком врши се усаглашавање рада  На-

родног музеја Крушевац (у даљем тексту: установа) са 
Законом о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21). 

Установа је основана Решењем Градског Народног 
одбора Крушевац број 28650/51 од 21.12.1951. године. 

Установа је основана, као јавна служба, Одлуком 
Скупштине општине Крушевац I број 022-35 од 
19.06.1991. године и уписана је код Привредног суда 
у Краљеву Решењем FI 2236/91 од 16.10.1991. године.  

 
Члан 2. 

 
Седиште Установе је у Крушевцу, Трг Деспота 

Стефана 15. 
Седиште Установе не може се мењати без 

сагласности оснивача. 

Члан 3. 
 
Делатност Установе је: 
9102-делатност музеја, галерија и збирки 
9101-делатност библиотека и архива 
9003-уметничко стваралаштво 
9001-издавачка делатност 
9002-друге уметничке активности у оквиру 

издавачке делатности 
9103-заштита и одржавање непокретних култур-

них добара 
8552-уметничко образовање 
3212-производња накита и сродних предмета 
3213-производња имитације накита и сродних 

предмета 
3211-ковање новца 
4761-трговина на мало књигама у специјали-

зованим продавницама 
4778-остала трговина на мало новим предметима 

у специјализованим продавницама 
5811-издавање књига 
5814-издавање часописа и периодичних издања 
5819-остала издавачка делатност 
5920-снимање и издавање музичких записа и 

музике 
7220-истраживање и развој у хуманистичким 

наукама. 
 
    Установа може, без уписа у судски регистар да 

обавља и друге делатности које служе делатности 
уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те 
делатности, у мањем обиму или привремено. 

Делатност установе не може се мењати без 
сагласности оснивача. 

 
Члан 4. 

 
Органи установе су: управни одбор, надзорни 

одбор и директор. 
 

Члан 5. 
 
Установом управља Управни одбор. 
Управни одбор има 5 чланова и то два пред-

ставника запослених у установи и 3 члана пред-
ставника оснивача. 

  Чланове Управног одбора именује и разрешава 
Скупштина града из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности a најмање једног 
члана из реда запослених као  носиоаца основне, тј. 
програмске делатности. 

Председника управног одбора именује оснивач из 
реда чланова Управног одбора. 

Представници запослених именују се на предлог 
репрезентативног синдиката установе, односно на 
предлог већине запослених. 

Најмање један члан из реда запослених мора да 
буде из реда носилаца основне, тј. програмске 
делатности. 

 
Члан 6. 

 
Управни одбор Установе: 
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1. доноси статут, 
2. доноси друге опште акте установе, предвиђене 

законом и статутом, 
3. утврђује пословну и развојну политику, 
4. одлучује о пословању установе, 
5. доноси програме рада установе, на предлог 

директора, 
6. доноси годишњи финансијски план, 
7. усваја годишњи обрачун, 
8. усваја годишњи извештај о раду и пословању, 
9. даје предлог о статусним променама, у складу 

са законом, 
10. расписује конкурс за избор директора, уз 

претходну сагласност оснивача, и доставља оснивачу 
образложени предлог листе кандидата, 

11. закључује уговор о раду са директором, на 
одређено време, до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а када је за директора 
именовано лице које је већ запослено у истој установи 
на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, 
у складу са Законом о раду, 

12. одлучује о другим питањима утврђеним зако-
ном и статутом. 

 
Сагласност на акте из става 1. тачка 1, 5 , 6, 8 и 9  

даје Скупштина града Крушевца. 
Сагласност на одлуку о расписивању конкурса за 

избор директора даје Градско веће града Крушевца. 
 

Члан 7. 
 
Надзорни одбор Установе има 3 члана и то: два 

члана представника оснивача и једног члана из реда 
запослених у установи. Председника надзорног одбора 
именује оснивач из реда чланова надзорног одбора. 

 Надзорни одбор: 
- врши надзор над пословањем, прегледа годиш-

њи извештај и годишњи обрачун, 
- о резултатима надзора у писменом облику 

обавештава Управни одбор и оснивача. 
 

Члан 8. 
 
Установом руководи директор. 
Директора установе именује и разрешава оснивач. 
Директор установе именује се на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, на период од 
четири године, и може бити поново именован. 

Кандидат за директора установе  мора имати ви-
соко образовање и најмање 5 година радног искуства 
у култури. Остали услови за избор директора утврђују 
се статутом установе. 

Кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја установе, као саставни део 
конкурсне документације. 

Поступак расписивања и спровођења конкурса за 
избор директора ближе се уређује статутом установе. 

 
Члан 9. 

 
Директор установе именује се на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, на период од 
четири године и може бити поново именован.  

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и 
спроводи управни одбор установе уз претходну 
сагласност оснивача.  

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 
најкасније 60 дана пре истека мандата директора.  

Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се 
на сајту Националне службе за запошљавање на 
огласној табли или у просторијама установе и у нај-
мање једним дневним новинама које се дистрибуирају 
на целој територији Републике.  

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не 
може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана од 
дана оглашавања јавног конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама 
на јавни конкурс у складу са законом којим се уређује 
управни поступак. 

Управни одбор установе обавља разговор са 
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у 
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставља оснивачу образложени предлог листе 
кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи 
мишљење управног одбора о стручним и 
организационим способностима сваког кандидата и 
записник о обављеном разговору.  

Оснивач именује директора установе са Листе.  
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор 

утврди да нема кандидата који испуњава услове да 
уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести 
оснивача, или уколико оснивач не именује директора 
установе са Листе.  

Уколико управни одбор не распише јавни 
конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог члана, 
обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс 
није расписан обавести оснивача. 

 
Члан 10. 

 
Оснивач може именовати вршиоца дужности 

директора установе, без претходно спроведеног 
јавног конкурса, у случају када директору престане 
дужност пре истека мандата, односно када јавни 
конкурс за директора није успео.  

Вршилац дужности директора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину.  

Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора из става 1. овог члана. 

Вршилац дужности директора мора да испуњава 
услове за избор кандидата за директора из члана 7. ове 
Одлуке.  

Вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћење директора. 

Поступак именовања вршиоца дужности дирек-
тора као и престанак дужности директора ближе се 
уређује статутом установе, у складу са законом. 

 
Члан 11. 

 
Директор Установе: 
1. организује и руководи радом установе, 
2. доноси акт о организацији и систематизацији 

послова и друга општа акта у складу са законом и 
статутом установе, 

3. извршава одлуке управног одбора установе, 
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4. заступа установу, 
5. стара се о законитости рада установе, 
6. одговоран је за спровођење програма рада 

установе, 
7. одговоран је за материјално-финансијско 

пословање установе, 
8. врши друге послове утврђене законом и 

статутом установе. 
 
Сагласност на акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова даје Градско веће града 
Крушевца. 

 
Члан 12. 

 
Установа, поред директора, може имати једног 

или више уметничких, односно програмских директо-
ра који руководе уметничким, односно стручним 
пословима и за њих су одговорни. 

Начин и услови за избор, као и поступак за раз-
решење уметничког односно програмског директора, 
утврђује се статутом установе, у складу са законом. 

 
Члан 13. 

 
У установи се  образује уметнички, програмски 

односно стручни савет. 
Састав, надлежност и начин рада уметничког, 

програмског и стручног савета, ближе се уређују 
статутом установе. 

 
Члан 14. 

 
Установа ће у року од 30 дана од дана доношења 

ове одлуке усагласити Статут са овом Одлуком. 
 

Члан 15. 
 
До именовања директора Установе по одредбама 

ове Одлуке, Скупштина града ће посебним Решењем 
именовати вршиоца дужности директора који ће 
обављати послове директора и вршити његова 
овлашћења. 

Скупштина града ће посебним Решењем имено-
вати Управни и Надзорни  одбор Установе. 

 
Члан 16. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће  се  у "Службеном листу града Крушевца". 
 

Члан 17. 
 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престааје да важи 

Одлука о оснивању Народног музеја Крушевац  ("Сл. 
лист града Крушевца", број 1/09 - Пречишћени текст, 
6/10, 9/16 и 10/21). 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-694/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 

607 
На основу  члана 70. став 2. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 30/16 испр., 
6/20, 47/21 и  78/21) и члана 22. Статута града Крушевца 
(''Службени лист града Крушевца'', бр.  15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној данa 24.12.2021. године, донела је   

   
О Д Л У К У 

 
о условима и начину стицања права на плаћање 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и 
доприноса за здравствено осигурање за  

самосталне уметнике 
 

Члан 1. 
 
 Одлуком о условима и начину стицања права на 

плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигу-
рање и доприноса за здравствено осигурање за лице које 
је стекло статус самосталног уметника на територији 
града Крушевца (у даљем тексту: Одлука) утврђују се 
ближи услови и начин стицања права на уплату 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и 
доприноса за здравствено осигурање из средстава 
буџета града Крушевца (у даљем тексту: буџет) за лице 
које је стекло статус самосталног уметника.  

 
Члан 2. 

 
Самостални уметник је физичко лице које 

самостално, у виду занимања, обавља уметничку 
делатност и коме је репрезентативно удружење у 
култури утврдило статус лица које самостално обавља 
уметничку  делатност у области културе.  

  
Члан 3. 

 
Под правом на уплату доприноса у смислу одредаба 

ове Одлуке, подразумева се да ће самосталном 
уметнику коме буде признато право, град Крушевац                
(у даљем тексту: Град) из средстава буџета за одређену 
буџетску годину, вршити уплату доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за 
здравствено осигурање (у даљем тексту: доприноси).  

Доприноси из става 1. овог члана обрачунаваће се 
и исплаћивати на најнижу месечну основицу, у 
роковима и на начин утврђен законом којим се 
уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.  

 
Члан 4. 

 
Право на уплату доприноса по основу одредаба 

ове Одлуке, може да оствари лице из члана 2. ове 
Одлуке коме је у складу са законом, репрезентативно 
удружење у култури, код кога је то лице уведено у 
евиденцију, утврдило статус самосталног уметника и 
ако испуњава следеће услове:  

- да има пребивалиште на територији града 
Крушевца најмање 5 година пре подношења захтева ; 

- да обавља делатност у области културе, као 
једино или главно занимање, а није корисник пензије; 

 - да није осигурано по другом основу; 
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 - да је у претходној години остварило приход 
испод једне  просечне годишње зараде по запосленом 
која је исплаћена у Републици Србији према 
подацима Републичког завода за статистику.   

 
Члан 5. 

 
Право из члана 4. ове Одлуке, односно стицање 

права, утврђује решењем Одељење за друштвене 
делатности Градске управе (у даљем тексту:  градска 
управа), на основу Захтева за признавање права на 
уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здрав-
ствено осигурање за лице које је стекло статус 
самосталног уметника (у даљем тексту: захтев). 

Захтев се подноси  на посебном обрасцу који ће 
прописати  Градска управа.  

 
Члан 6. 

 
Уз захтев из члана 5. ове Oдлуке, прилаже се и 

пратећа документација на основу које се утврђује 
испуњеност услова за стицање права по основу 
одредаба ове одлуке. Уз захтев се обавезно доставља:  

- уверење надлежног репрезентативног удружења 
у култури, да подносилац захтева има статус 
самосталног уметника;  

- фотокопија личне карте (уколико лична карта 
садржи податак о адреси становања) или очитани лист 
биометријске личне карте; 

- потврда о пребивалишту; 
- потврда Републичког фонда  пензијског и инва-

лидског осигурање да подносилац захтева није оси-
гуран по другом основу;  

- потврда надлежног органа о укупно оствареном 
приходу у претходној години.  

 
Члан 7. 

  
У поступку утврђивања права на уплату 

доприноса за самосталне уметнике, примењује се 
Закон о општем управном поступку.   

Право на уплату доприноса, остварује самостални 
уметник за период од првог дана наредног месеца од 
дана подношења захтева до 31. децембра текуће године.  

 
Члан 8. 

 
На акт  Градске управе из  члана 7. ове Одлуке, 

може се поднети жалба Градском већу у року од 15 
дана од дана пријема акта.   

Жалба се подноси преко Градске управе која 
утврђује да ли су испуњени формално правни услови 
за поступање другостепеног органа и уколико су 
испуњени, доставља жалбу са списима предмета 
другостепеном органу.  

 
Члан 9. 

 
Уплата доприноса за самосталног уметника, 

врши се преко репрезентативног удружења у култури 
код кога је то лице уведено у евиденцију и које му је 
признало статус самосталног уметника, а на основу 
аката о признавању права у складу са овом Одлуком 

и уговора закљученог између Града и репрезента-
тивног удружења.  

Уговором из става 1. овог члана, уређују се 
међусобна права и обавезе по основу уплате 
доприноса из буџета Града за самосталне уметнике 
којима је право признато. Репрезентативно удружење 
из става 1. овог члана, обавезно је да у року не дужем 
од 5 (пет) дана од дана преноса средстава из буџета 
Града, надлежном пореском органу изврши уплату 
доприноса за самосталне уметнике који се налазе у 
њиховој евиденцији и којима је признато право по 
основу одредаба ове Одлуке. 

 Репрезантативно удружење је у обавези да у року не 
дужем од 15 (петнаест) дана од извршене уплате 
доприноса надлежном пореском органу, Градској управи 
достави обавештење са доказом о извршеној уплати 
доприноса за свако лице за кога је уплата извршена.  

 
Члан 10. 

 
У случају да у току године за коју је утврђено 

право на уплату доприноса, наступе околности које 
узрокују престанак права или измену акта којим се 
право утврђује, репрезентативно удружење, односно 
самостални уметник је у обавези да  Градској управи, 
у року не дужем од 15 (петнаест) дана од дана 
сазнања, односно измене околности, достави 
обавештење о околностима које су настале и које 
узрокују престанак права или измену решења. Уз 
обавештење обавезно се доставља доказ којим се 
документује настала чињеница или околност.  

 
Члан 11. 

 
Самостални уметник који оствари право по 

основу одредаба ове Одлуке, у обавези је да се 
најмање једном у току трајања права, на позив Града 
одазове и учествује без накнаде, у програму или 
манифестацији у области културе која је од интереса 
за Град и чија се реализација финансира или суфинан-
сира из буџета Града. 

 
Члан 12. 

 
Реализација ове  Одлуке поверава се Одељењу за 

друштвене делатности и Одељењу за финансије Град-
ске управе града Крушевца. 

 
Члан 13. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о плаћању доприноса за здравствено, пензиј-
ско и инвалидско осигурање самосталних уметника 
(,,Сл. лист општине Крушевац" бр. 1/02 и 13/08). 

 
Члан 14. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-693/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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608 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС", број 129/07, 
83/14 - др закон, 47/18), члана 17. Закона о младима 
(,,Сл. гласник РС", број 50/11) и члана 22. и 34. Статута 
града Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о оснивању Савета за младе ("Сл. лист 

града Крушевца", број 16/20), члан 4. став 1. мења се 
и гласи: 

 
„Савет има председника и дванаест чланова, које 

именује Градско веће града Крушевца, на период од 
четири године“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 5. мења се став 2, који гласи: 
 
"Градско веће бира чланове Савета водећи рачуна 

о равноправности полова." 
 
У истом члану мења се став 4. који гласи: 
 
"Градско веће може и пре истека рока на који су 

именовани разрешити поједине чланове Савета и 
изабрати нове". 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 020-695/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
609 
На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика, спомен обележја и мурала на 
територији града Крушевца (,,Сл. лист града Кру-
шевца", бр. 4/10) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ноj 24.12.2021. године, донела је 

 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗРАДИ МУРАЛА ПОСВЕЋЕНОГ  
ВЕРИ НИКОЛИЋ У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Град Крушевац, у оквиру пројекта "Изузетне 

жене Србије" приступа реализацији дела пројекта – 
изради мурала посвећеног Вери Николић, најуспе-
шнијој спортисткињи у Крушевцу. 

 
Члан 2. 

 
Мурал ће се израдити на фасади Хале спортова у 

Крушевцу, на објекту у јавној својини града Кру-
шевца, на бочној североисточној страни код улаза 1, 
кат.парцела 2454/3, 2212/4 и 2222/1 KO Крушевац. 

 
Члан 3. 

 
Средства за реализацију ове Одлуке, и то за 

израду мурала, материјала као и хонорара аутору 
сносиће Амбасада Холандије у Србији. 

 
Члан 4. 

 
За израду мурала Амбасада Холандије у Србији 

расписаће конкурс за визуелно решење мурала и 
ангажоваће се аутор који буде изабран по расписаном 
конкурсу.   

Оквирне димензије мурала биће 4х4 метра. 
 

Члан 5. 
 
Пре почетка израде мурала прибавиће се 

сагласност Министарства културе и информисања 
Републике Србије. 

 
Члан 6. 

 
Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 633-8/21                 ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 88. став 1. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. 
закони, 9/20 и 52/21) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О ОБУХВАТУ ЗЕМЉИШТА КОМЕ ЈЕ 
ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА ИЗ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

 
I – Земљиште коме је намена промењена из 

пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, 
а на основу Просторног плана града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 4/11), чини катастарска 
парцела бр. 850 КО Гари. 

 
II – Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 320-259/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 88. став 1. Закона о планирању и 

изградњи  ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. 
закони, 9/20 и 52/21) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОБУХВАТУ ЗЕМЉИШТА КОМЕ ЈЕ 

ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА ИЗ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ, ШУМСКОГ И  

ОСТАЛОГ У ГРАЂЕВИНСКО  
ЗЕМЉИШТЕ 

 
I – Земљиште коме је намена промењена из 

пољопривредног, шумског и осталог земљишта у 
грађевинско земљиште, а на основу Плана детаљне 
регулације „Регионални центар за управљање отпа-
дом Срње“ („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/21), 
чине следеће катастарске парцеле: 

 
Целе катастарске парцеле: 2902/2, 2910/8, 2911/2, 

2912/2, 2913/2, 2917/2, 2918/2, 2922/4, 2922/5, 2922/6, 

2923/2, 2924/2, 2925/2, 2926/2, 2927/2, 2928/2, 2929/2 
и 2930/2 све КО Падеж;  

 
115/3, 142/5, 142/6, 142/8, 162, 157, 158, 159, 160, 

161, 163, 164/1, 164/2, 165/2, 166, 167, 168/1, 168/2, 
168/3, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 171/1, 
172, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 177/4, 
177/5, 178 и 202/2 све КО Срње; 

 
1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 9/1, 9/2, 

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

 
Делови катастарских парцела: 2902/1, 2910/7, 

2911/1, 2912/1, 2913/1, 2917/1, 2922/1,2922/2,  2922/3, 
2923/1, 2924/1, 2925/1, 2926/1 и 2927/1 све КО Падеж;  

 
2588, 115/1, 142/1, 142/2, 142/3, 142/9, 142/4, 

155/2, 165/1, 202/1 и 203 све КО Срње. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 320-260/21             ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. 
закон 9/20 и 52/21), члана 11,12, 61 и 86. Одлуке о 
уређењу града ("Сл.лист града Крушевца",  бр. 5/17-
Пречишћен текст, 8/18 и 14/18), члана 22. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
15/18) и Плана размештаја мањих монтажних и 
других објеката и уређаја на јавним површинама ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 16/19, 6/20, 15/20, 16/20), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА РАЗМЕШТАЈА МАЊИХ МОНТАЖНИХ  
И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ  

ПОВРШИНАМА 
 
У Плану размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним површинама ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 16/19, 6/20, 15/20 и 16/20) 
 

Тачка 3.1. КИОСЦИ у табели ЗОНА 1 

 

К1-7 
“Социјално” 

тротоар 
К1 једна 2316/2 

 

штампа, дуван, 

прехрамб. производи, 

продаја цвећа 

парфимерија, 

бижутерија  сувенири, 

мењачница, продаја и 

сервис мобилних 

телефона и сл. сервиси 

 

 

 

Мења се тако да сада гласи: 

 

К1-7 
“Социјално ” 

тротоар 
К1 две 2316/1 

 

штампа, дуван, 

прехрамб. производи, 

продаја цвећа 

парфимерија,бижутер

ија  сувенири, 

мењачница, продаја и 

сервис мобилних 

телефона и сл. 

сервиси, занатска 

делатност 

 

 

Додаје се 

 

К1-35 

„МАКСИ" 

Ул. 

Балканска/Чолак-

Антина 

К1 једна 791/1 

штампа, дуван, 

лутрија, 

прехрамбени 

производи, 

парфимерија, 

бижутерија, 

галантерија, 

копирница, сувенири, 

мењачница,оптичар, 

галерија, фотограф, 

продаја и сервис 

мобилних телефона  

и сл. сервиси 
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Додаје се 

 

К1-36 
ул. Бријанова/Савез 

глувих и наглувих 
К1 једна 345/1 

штампа, дуван, 
лутрија, 
прехрамбени 
производи, 
парфимерија, 
бижутерија, 
галантерија, 
копирница, сувенири, 
мењачница, оптичар, 
галерија, фотограф, 
продаја и сервис 
мобилних телефона и 
сл. сервиси, занатска 
делатност 

 

Додаје се 
 

К1-37 ул. Бријанова К1 једна 2301 

штампа, дуван, 
лутрија, 
прехрамбени 
производи, 
парфимерија, 
бижутерија, 
галантерија, 
копирница, сувенири, 
мењачница, оптичар, 
галерија, фотограф, 
продаја и сервис 
мобилних телефона и 
сл. сервиси, занатска 
делатност 

 
 
Мења се графички део Плана тако што се у графичком прилогу КИОСЦИ ЗОНА 1 замењују  следећи 

листови:  
 
- лист 4 "Групација К1-6; К1-7" (Социјално тротоар и Фонтана тротоар) замењује се новим графичким 

прилогом ЛИСТ 4  
 
- лист 8 "Групација К1-16 и К1-35" ("угао ул. Бријанове и ул. Балканске" и "МАКСИ" Ул. ЈНА/Чолак-

Антина "замењује се новим графичким прилогом ЛИСТ 8 
 
Додаје се 
 
- лист 20 "Групација К1-36" (ул. Бријанова/Савез глувих и наглувих) и "Групација К1-37" (ул. Бријанова) 
Саставни део овог Плана чини графички прилог. 
У осталом делу План остаје непромењен. 
 
Ове измене и допуне Плана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града 

Крушевца” 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1012/21                          ПРЕДСЕДНИК, 
           Предраг Вукићевић, с.р. 
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613  
На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон,  9/20 и 52/21), 
Правилника о садржини, поступку и начину 
доношења програма уређивања грађевинског зем-
љишта (''Сл. гласник РС'' бр. 27/15), члана 20. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 
129/07, 83/14- други закон, 101/16 - други закон, 
47/18), и члана 22. Статута града Крушевца (''Сл. лист 
града Крушевца'', бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2022. године, донела је 

 
П Р О ГР АМ   

 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
Програм уређивања грађевинског земљишта за 

2022. годину обухвата:  
 • активности на припремању грађевинског зем-

љишта (решавање имовинско-правних односа, при-
бављање земљишта, израда  планских и  урбанисти-
чко-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 кому-
налне 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 земљи-
шта, студије, анализе, пројекти, приоритети 
произашли из постојећег стања комуналне инфра-
структуре 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, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), 
Законом о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 
129/07, 83/2014- други закон, 101/16- други закон, 
47/2018), Законом о финансирању локалне само-
управе (''Сл. гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 
95/18, 86/19 и 126/20) и Предлогом Одлуке о буџету 
Града Крушевца за 2022. годину.  

Потребне податке за израду Програма уређивања 
грађевинског земљишта за 2022. год. доставили су 
имаоци јавних овлашћења за конкретне области. 

 

 
 

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

 
ДЕО 1. Планирана буџетска средства, средства из Републике Србије 

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  ПО СТРУКТУРИ  ПРОГРАМА 

I Инвестиције   1.270.787.650 

II Одржавање  547.700.000 

III Програм унапређења безбедности саобраћаја  21.460.000 

I+II+III Укупно  1.839.947.650 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПРЕМА ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 

I Средства из буџета Града Крушевца  1.827.947.650 

II Средства из Републике Србије  12.000.000 

 I+II+III Укупно  1.839.947.650 

 

ДЕО 2.  Ванредна и додатна буџетска и друга средства 

I Укупно  777.440.000 

 

УКУПНА СРЕДСТВА  (ДЕО 1 + ДЕО 2) 

I Укупно  2.617.387.650 
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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.) 8.228.743 

2. Реконструкција Ул. острва Вида 8.250.000 

3. Реконструкција моста на  путу Падеж - Крвавица 4.000.000 

 Укупно - Буџет Града Крушевца     20.478.743 

 

 

         А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

  

 А1. Планска документација  

 

Израда планске документације, елабората геодетских радова, стратешких процена 

 

Р.бр. Назив планског документа 
Износ 

(РСД) 

1. ПДР Центар 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.000.000 

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 

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 60.000.000 
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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“  5.500.000 

2. Улица Франше Де Переа  624.000 

3. Мало Головоде (Ул. Сретењска) 630.000 

4. Источна обилазница    10.000.000 

5. Ул. Тимочке буне  1.500.000 

6. Улица у индустријској зони Ф   1.500.000 

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  7.000.000 

13. Земљиште за улице у Липовцу 500.000 

  14. Улица Милана Кашанина у Мудраковцу 500.000 

15. Трг Костурница 1.500.000 

16. Земљиште за изградњу саобраћајнице С2 код локације ППОВ 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 

22. Прибављање земљишта Хемофлуида у Липовцу  15.000.000 

Укупно - буџет Града Крушевца 77.414.000 

 
 

 

 

 

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 
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                       ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (А1+А2+А3) 

Укупно - Буџет Града Крушевца  199.414.000 

 

 
 

Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

 

Б1. Саобраћајнице  

  

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Изградња саобраћајнице у индустријској зони – Ул. Николе Чоловића  

(код предузећа “Арома”)   
12.000.000 

2. 
Изградња паркинг простора и приступне саобраћајницe код локације 

„COOPER TIRE“  
6.000.000 

3. Реконструкција Улице Цанкареве 75.000.000 

4.  
Реконструкција улице Војина Михајловића у насељеном месту Бован 

(заселак Жуте баре) 
30.522.273 

5. Изградња улица на Багдали (насеље Багдала 4) 25.000.000 

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 2.569.284 

9. Изградња Ул. браће Рајт у Лазарици   11.312.806 

10. Реконструкција Улице Душана Добрића Меде у насељеном месту Текије  12.871.257 

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. Изградња саобраћајнице С2 код локације ППОВ  50.000.000 

15. Реконструкција Ул. Зорана пилота и Ул. Петра Јовановића у Мудраковцу 52.000.000 

16. Изградња Улице Танаска Рајића (I фаза) 11.000.000 

17. Изградња Улице Танаска Рајића (II фаза) 16.000.000 

18. Изградња Улице сликара Миловановића 15.000.000 

19. 
Изградња новопланираних улица на Багдали (Измена 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) 

39.000.000 

20. 
Изградња улица у насељу Багдала 3 (Кнеза Павла, Светомира Митића, део 
Ул. Косовске битке, део Ул. Иве Андрића) 

10.000.000 

21. 
Изградња приступне саобраћајнице из Бријанове ул. за гаражу у Ул. 
Копаоничких жртава  

20.000.000 

22. Реконструкција Косовске улице 65.000.000 

23. 

Реконструкција улица и путева у насељеним местима: Бела Вода, 

Гркљане, Штитаре, Дољане, Модрица и реконструкција улице у оквиру 

МЗ Веселин Николић у Крушевцу  

23.000.000 

 
Укупно - буџет Града Крушевца 562.165.572 
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Б2. Инфраструктура 

 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Изградња разводне мреже за потребе водоснабдевања:  

Здравиње, Глобаре, Коњух 
27.000.000 

2. Изградња црпних станица, резервоара, хидрофора Јастребац 25.920.000 

3. Изградња водоводнoг система за депонију у Срњу 7.121.071 

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 8.600.000 

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 4.000.000 

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 900.000 

15. Санација клизишта у Великој Крушевици  20.000.000 

16. Проширење мреже уличне расвете  5.000.000 

17. Реконструкција моста на Гагловској реци у Капиџији 14.000.000 

18. Реконструкција и санација моста у Сушици 8.000.000 

19. Реконструкција моста у насељеном месту Сеземча 8.000.000 

20. Реконструкција моста у Пепељевцу  20.000.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца 286.478.405 

 

 

 

 

 

Б3. Партерно уређење  

  

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Изградња полигона на локацији ХИ „Жупа“  20.000.000 

2. 
Партерно уређење катастарске парцеле бр. 5508/6 КО Крушевац у Ул. кнеза 

Милоша 
10.000.000 

3. Партерно уређење око зграде "THW" у Улици Гаврила Принципа 2.000.000 

4. Партерно уређење јавне површине у граду Крушевцу 1.000.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца 33.000.000 

 

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

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Изградња стадиона „Јединство“ 2. фаза 60.000.000 

2. 
Изградња дела инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д2 - "Јакшино 

игралиште" 
18.250.930 

3. 
Изградња новопланираних саобраћајница са инфраструктуром по ПДР 
"Стари аеродром фаза 1" и по ПДР "Стари аеродром фаза 2" 60.000.000 

4. Изградња азила за псе  9.000.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца   147.250.930 
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Б5.  Инвестиције из средстава Републике Србије и буџета Града Крушевца 
 

Р.бр. Опис 
Износ (РСД) 

Буџет Града 
Крушевца 

Република 
Србија Укупно 

1. Изградња скејт парка 10.000.000 12.000.000 22.000.000 

  Буџет Града Крушевца 10.000.000 

  Република Србија 12.000.000 

  Укупно 22.000.000 

 

 

 

 

 

Ц.  ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

(поправка саобраћајне инфраструктуре) 

1. 
Набавка и уградња опреме за мониторинг и аутоматску детекцију 

саобраћајних прекршаја на територији града Крушевца  
5.000.000 

2. 
Набавка и уградња успоривача саобраћаја (лежећих полицајаца и путног 

платоа) и припадајуће саобраћајне сигнализације 
2.000.000 

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

општинским путевима 
6.540.000 

4. 
Набавка и уградња промењиве саобраћајне сигнализације на саобраћајном 

стубу 
1.000.000 

5. 
Рехабилитација пешачких стаза - тротоара у зони школе у насељеном месту 

Глободер 
3.310.000 

6. Набавка и постављање управљачких уређаја светлосне сигнализације 2.400.000 

7. 
Обележавање бициклистичких трака у зонама школа и шири појас до школе 

(Улица кнеза Милоша и Аеродромска и др) 
910.000 

8. 
Израда пројеката рехабилитације тротоара поред општинских путева на 

подручју града Крушевца 
300.000 

  Укупно  21.460.000 

   

   

Д.  УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА   

   

1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ                                  

 Текуће поправке и одржавање 40.000.000 

2. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 

63.000.000 

3. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 

ПРЕОСТАЛОГ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 

41.000.000 

4. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА    

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

384.200.000 

5. ЈАВНE ЧЕСМE И ФОНТАНE  7.500.000 

6. 
УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
12.000.000 

 Укупно – буџет Града Крушевца   547.700.000 
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  РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Буџет Града Крушевца)   
   

1. Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2022. год. 20.478.743 

2. А. Припремање грађевинског земљишта 199.414.000 

3. Б. Опремање грађевинског земљишта (Б1+Б2+Б3+Б4+Б5) 1.038.894.907 

 Б1. Саобраћајнице 562.165.572 

 Б2. Инфраструктура  286.478.405 

 Б3. Партерно уређење  33.000.000 

 
Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области опремања 
и уређивања грађевинског земљишта 147.250.930 

 Б5. Инвестиције из средстава Буџета Града и Републике Србије (Буџет Града) 10.000.000 

4. Ц. Програм унапређења безбедности саобраћаја  21.460.000 

5. Д. Улагања у текуће функције одржавања (Буџет Града) 547.700.000 

   

 Буџет Града Крушевца (1+2+3+4+5)  1.827.947.650 

 Република Србија  12.000.000 
 
 

 

 

 

ДЕО  2 

улагања из ванредних и посебних додатних буџетских средстава 
 

 

 
Реализација овог дела Програма је могућа са аспекта постојања техничке документације и 

претежно решених имовинских односа, а зависиће од нивоа обезбеђених посебних додатних 
буџетских и других средстава 

 
 
 
 
 
 

А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

А1. Планска и пројектна документација 

 

Прибављање пројектне документације 
 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. 
Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и 
израда пројектне документације 

7.000.000 

Укупно 7.000.000 

 

Планска документација 
 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Израда планске и урбанистичко техничке документације 18.000.000 

Укупно 18.000.000 

        

      А2. Откуп земљишта  
Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде  4.000.000 

Укупно 4.000.000 
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              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. Реконструкција Железничке улице (МЗ Бивоље) 170.000.000 

4. 
Реконструкција Ул. Станка Ђорђевића (сокак Малинићи)  у Срњу  

(МЗ Јасика) 
2.000.000 

5. 
Санација одрона и реконструкција пута Мала Река - Велико 

Крушинце  (МЗ Мала Река) 
9.600.000 

Укупно 221.300.000 

 

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 

Укупно 8.000.000 

                    

Б3. Партерно уређење  

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

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

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

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

3. Уређење слободних површина у зони Улице сликара Миловановића 22.000.000 

Укупно 29.140.000 

 

         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) 
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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 

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  

Асфалтирање пута од "Три пушке" у В. Купцима до куће Симић Милована у 

Малим Купцима 800м 

(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) 
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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  

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) 
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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 

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) 
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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 

Трајна регулација плавног подручја "Маква" у Жабару 

(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) 

 

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 
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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 

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 
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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 канализације 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 

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  
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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  

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 
Реконструкција 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) 
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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 

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 и 6  

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 
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Рекапитулација (део 2) 

 

А. Припремање грађевинског земљишта 29.000.000 

Б. Опремање грађевинског земљишта 748.440.000 

Б1. Саобраћајнице 221.300.000 

Б2. Инфраструктура 8.000.000 

Б3. Партерно уређење  29.140.000 

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

партерно уређење, јавна расвета, други  радови 
490.000.000 

Укупно (А+Б)  777.440.000 

 

 

 

 

 
 

ЈКП „ВОДОВОД“ КРУШЕВАЦ 
 
 

СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

  

            А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

А1. Пројектна документација, геодетске услуге и др. 

  

Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. 
Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара 

Јасика 
720.000 

2. 
Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре 

(буџет Града) 
2.000.000 

3. 
Израда техничке докумантације фекалне канализације за Пепељевац 

и Макрешане (буџет Града) 
5.500.000 

4. Пројекат изградње система водоснабдевања "Набрђе" 840.000 

5. 
Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље 

Доњи Степош 
600.000 

6. 
Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на 

територији града Крушевца 
3.600.000 

7. 
Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса 

производње воде у Мајдеву 
1.152.000 

8 
Израда пројекта за дозволу за надградњу технолошког процеса 

производње воде у Мајдеву 
3.000.000 

9. 
Техничка документација за изградњу фекалне канализације за 

насељено место Мали Шиљеговац 
1.500.000 

 Укупно    18.912.000 
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   Б.  ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
  

Р.бр. Опис 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 

7. Изградња водоводне линије - Ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук    12.700.000 

8. Изградња водоводне линије - Ул. Моравска - Читлук    9.940.000 

9. 
Изградња водоводне линије - Ул. Стевана Тодоровића - Читлук   

(Бране Пешића) 
9.900.000 

10. Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом 600.000 

11. Изградња водоводне мреже у Ул. Зорана пилота 3.850.000 

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 3.700.000 

19. Изградња магистралног колектора фекалне канализације за Доњи Степош 3.000.000 

20. 
Изградња водоводних мрежа насељеним местима Дворане, Петина, 

Пољаци, Ловци 
6.000.000 

 
Укупно   162.090.000 

              

 

 

            III  ОСТАЛО 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

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

2. 
Услуга консултантског надзора Постројења за пречишћавање отпадних 

вода у пробном раду 
360.000 

 Укупно 1.548.000 
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КРУШЕВАЦ" 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Продајни објекти на Новом Гробљу 5.000.000 

2. 
Израда линијских решетки за канале и табле за обележавање гробних 
места на Новом Гробљу 600.000 

3. Асфалтирање платоа испред Рециклажног центра 1.000.000 

4. Асфалтирање платоа у кругу ЈКП 2.000.000 

 Укупно 8.600.000 

 

 

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Конверзија котларнице “Расадник” (гас) 50.000.000 

2. Реконструкција котларнице “Прњавор” 15.000.000 

3. Реконструкција котларнице "Баре" 20.000.000 

4. Реконструкција и санација магистралних топловода 13.000.000 

 Укупно 98.000.000 

 

 

ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР"  КРУШЕВАЦ 

 

Р.бр. Опис Износ (РСД) 

1. Извођење радова на уређењу и ограђивању сточне и кванташке пијаце  3.480.000 

2. 
Израда техничке документације за озакоњење Нове зелене пијаце и 

реконструкције зграде "Дома синдиката" у Крушевцу 
2.220.000 

 Укупно 5.700.000 

 

 

Р.бр. Остало (опис) 

1. 

 
Решавање имовинско-правних односа, израда техничке документације и извођење радова на 
изградњи недостајуће инфраструктуре (простор иза хотела "Европе" између Улице Чолак 
Антине, Балканске и Чупићеве) 
 

2. 
 
Наставак изградње Ул. Бранимира Дроњка (код локације јавне гараже у Ул. копаоничких 
жртава) 

3. Изградња улице из Балканске улице према јавној гаражи у Ул. копаоничких жртава 

    

 
Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-191/2021                  ПРЕДСЕДНИК               
                                     Предраг  Вукићевић, с.р.  

 
_________________ 
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614 
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 
и 52/21), члана 2.став 2. Одлуке о отуђењу и давању у 
закуп грађевинског земљишта („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 15/18 и 16/19) и члана 22. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
П Р О ГР АМ   

 
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 
2022. ГОДИНУ 

 
Овим Програмом отуђења грађевинског земљи-

шта у јавној својини града Крушевца за 2022. годину 
(у даљем тексту: Програм) обухваћене су парцеле које 
су предвиђене за отуђење у току 2022. години 
(припремљене или у припреми) као и начин отуђења 
и давања у закуп грађевинског земљишта. 

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

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

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

 

 

За отуђење у 2022. години припремљене су следеће парцеле: 

 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 

Број 

парцеле 
Лист 

непокретности 
Катастарска 

општина 
Површина 

m2 
Плански документ 

     
5871/1 9370 Крушевац 406 ПГР „Исток 1“  

5871/4 9370 Крушевац 547 ПГР „Исток 1“  

5871/5 9370 Крушевац 376 ПГР „Исток 1“  

5866/24 9615 Крушевац 346 ПГР „Исток 1“  

6118 9484 Крушевац 1.552 Измена ПДР-а „Стари аеродром фаза 

1“ у делу подблока А2 

6174 8313 Крушевац 6.733 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 

2635/53 9484 Крушевац 2.935 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 

2635/42 8313 Крушевац 4.310 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 

2635/25 8313 Крушевац 2.947 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 

2635/45 9484 Крушевац 2.629 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 
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Број 

парцеле 
Лист 

непокретности 
Катастарска 

општина 
Површина 

m2 
Плански документ 

     
2635/77 8313 Крушевац 1.469 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 

2635/22 8313 Крушевац 1.800 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 

2635/118 8313 Крушевац 1.799 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 

2635/119 8313 Крушевац 1.841 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 

2635/51 

 

9484 Крушевац 3.213 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 

2635/40 8313 Крушевац 10.557 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 

фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 

подблока А3 

2635/47 9484 Крушевац 3.572 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 
фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 
подблока А3 

2635/49 9484 Крушевац 8.905 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 
фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 
подблока А3 

2635/60 9484 Крушевац 5.200 Изменa и допунa ПДР „Стари аеродром 
фаза 1“ за урбанистички блок Б и део 
подблока А3 

2586/18 9370 Крушевац 273 ПГР „Југ“ 

2586/20 9370 Крушевац 286 ПГР „Југ“ 

2586/21 9370 Крушевац 308 ПГР „Југ“ 

2577/1 8313 Крушевац 15.154 ПГР „Југ“ 

1578/4 2656 Мудраковац 294 ПДР „Шумице 1“ 
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СПИСАК ПАРЦЕЛА У ПРИПРЕМИ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 

Број 
парцеле 

Лист 
непокретности 

Катастарска 
општина 

Површина 
m2 

Плански документ 

5866/7 10069 Крушевац 295 ПГР „Исток 1“ 

1537 8313 Крушевац 529 ПДР Центар 5 

 
 
 
Отуђење наведених парцела спроводи се у складу са 

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

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

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

 
Овај Програм објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-192/21            ПРЕДСЕДНИК  
Предраг Вукићевић, с.р.  
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         615 

         На основу чл. 7. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/09, 12/09, 04/13),   
чл. 22. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18), уз сагласност Министарства  заштите животне средине, бр. 401-00-02006/2021-02 од  
17. децембра 2021. године,  
         Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 24.12.2021. године, донела је 
 

П Р О Г Р А М 

  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Редни  
број  
актив- 
ности 

Програмска 
активност 

Детаљан опис 
активности 

Циљ активности 

Надлежни за 
спровођење 
програмске 
активности 

Финансијска 
средства потре- 

бна за реализацију 
предвиђене 
активности 

(дин.) 

Извор средстава 
финансирања 

Износ одобрених 
средстава за ову 

активност  у 
претходној години 

(дин.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 
 

1. 

Праћење 
квалитета  
ваздуха на 
територији 
града 
Крушевца 

Праћење ће бити 
реализовано у складу са 
Програмом контроле 
квалитета ваздуха на 
територији града 
Крушевца  

Праћење стања у 
циљу побољшања 
квалитета ваздуха 
комуналне средине 
Крушевца, и смањења 
утицаја загађености 
ваздуха на здравље 
људи 
 

 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 

1.200.000,00  Буџет града Крушевца 1.200.000,00  

Праћење стања у 
циљу побољшања 
квалитета ваздуха 
комуналне средине 
Крушевца, и смањења 
утицаја загађености 
ваздуха на здравље 
људи  (ПМ) 

3.000.000,00  Буџет града Крушевца / 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

 
Праћење стања 
алергополена 
на територији 
града 
Крушевца  

 
Праћење ће бити 
реализовано у складу са 
Програмом контроле 
квалитета ваздуха на 
територији града 
Крушевца  

 
Циљ  мерења и пра-
ћења концентрације 
алергеног полена у 
ваздуху је унапређење 
здравља становника. 
Континуираним мере-
њем може се прогно-
зирати кретање алер-
геног полена у 
ваздуху 
 

 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 

300.000,00  Буџет града Крушевца 300.000,00  

 
 

Управљање отпадом 
 

3. 

 
Чишћење и 
санирање 
јавних 
површина на 
територији 
Града 
Крушевца 

 
Активност ће бити 
реализована кроз 
реализацију пројеката 
унапређење заштите 
животне средине на 
територији града 
Крушевца у складу са 
Локалним програмом 
заштите животне 
средине 2015-2024  

 
Заштита и 
унапређење животне 
средине 

 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине и 
Одељење за 
инспекцијске 
послове, Инспекција 
за комуналне 
делатности 
 

5.800.000,00  Буџет града Крушевца 246.463,00 

 
Контрола и заштита површинских и подземних вода 

 

4. 

Испитивање 
површинске 
воде 
акумулације 
Ћелије 

 
Праћење ће бити 
реализовано у складу са 
Програмом контроле и 
праћења стања животне 
средине (мониторинг) 
на територији града 
Крушевца  

Добијање резултата 
физичко-хемијских  и 
микробиолошких 
испитивања 
површинских вода 

Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 

  
1.180.000,00  

 
Буџет града Крушевца 1.180.000,00 
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5. 

Испитивање 
површинских 
вода-главних 
водотокова и 
њихових 
притока 

Праћење ће бити 
реализовано у складу са 
Програмом контроле и 
праћења стања животне 
средине (мониторинг) 
на територији града 
Крушевца  
 

Добијање резултата 
физичко-хемијских  и 
микробиолошких 
испитивања 
површинских вода 

 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 

1.180.000,00 Буџет града Крушевца 980.000,00 

6. 

Испитивање  
површинских 
вода и водото-
кова - Гарски, 
Вучачки, 
Дедињски, 
Срњски и 
Головодски 
поток 

 
Праћење ће бити 
реализовано у складу са 
Програмом контроле и 
праћења стања животне 
средине (мониторинг) 
на територији града 
Крушевца  

Добијање резултата 
физичко-хемијских  и 
микробиолошких 
испитивања 
површинских вода 
 

 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 

140.000,00 Буџет града Крушевца 140.000,00 

 
Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

 

7. 

Очување и 
унапређење 
зеленила на 
јавним 
површинама на 
територији 
Града 
Крушевца 

Активност ће бити 
реализована кроз 
реализацију пројеката 
очувања и унапређења 
зеленила  који ће 
укључивати: садњу 
дрвећа и шибља; 
подизање зелених 
површина, као и друге 
активности на очувању 
и унапређењу зеленила 
јавних површина 

Заштита и 
унапређење животне 
средине 

Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине и 
Одељење за 
инспекцијске 
послове, Инспекција 
за комуналне 
делатности 

2.000.000,00 Буџет града Крушевца 200.000,00 

8. 

Заштита 
заштићених 
природних 
добара за која је 
акт о заштити 
донела 
Скупштина 
града Крушевца 

Реализација активности 
на основу годишњих 
програма управљања 
донетих од стране 
управљача у складу са 
законом 

Заштита и уређење 
заштићених 
природних добара 

Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 

200.000,00 Буџет града Крушевца 200.000,00 
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Мере адаптације на климатске промене 

 

9. 

Спровођење 
мера енергетске 
ефикасности на 
територији 
Града 
Крушевца 

Уштеда енергије 
уградњом изолације и 
PVC столарије са 
циљем смањења 
потрошње енергије 

 Смањење и 
контролисана сеча 
шума и емисије 
штетних гасова 

 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 
 

10.000.000,00 Буџет града Крушевца / 

10. 

Спровођење 
мера у погледу 
емисије 
штетних гасова  

Набавка возила са 
еколошким горивом 
(гас, био гас, хибрид, 
електро и сл.) 

Смањење коришћења 
фосилних горива и  
смањење емисије 
штетних гасова 

 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 
 

7.000.000,00 Буџет града Крушевца / 

 
Контрола и заштита земљишта 

 

11. 

 
 
Праћење стања 
земљишта на 
територији 
града 
Крушевца 

 
Праћење ће бити 
реализовано у складу  
са Програмом контроле 
и праћења стања 
животне средине 
(мониторинг) на 
територији града 
Крушевца  
 

Праћење стања 
земљишта на садржај 
пестицида и тешких 
метала 
 

 
 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 
 

400.000,00 Буџет града Крушевца 400.000,00 
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Контрола заштите од буке 
 

12. 

Праћење нивоа 
буке у животној 
средини на 
територији 
Града 
Крушевца 

 
Праћење ће бити 
реализовано у складу са 
Програмом контроле и 
праћења стања животне 
средине (мониторинг) 
на територији града 
Крушевца 
 

Праћење стања и 
предлог мера заштите 
од буке у животној 
средини 

 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 

500.000,00 Буџет града Крушевца 500.000,00 

 
Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите  животне средине 

 

13. 

 
Претплата ма-
газина о еко-
лгији, заштити 
животне сре-
дине, одрживом 
развоју и здра-
вим стиловима 
живота под 
називом „ЕКО 
ЛИСТ“ 

 
Популаризација свих 
еколошких активности 
на територији града 
Крушевца и њихово 
објављивање у   
поменутом магазину  

 
Магазини ће бити 
додељени 
образовним 
установама у циљу 
доступности инфор-
мација, деци, настав-
ницима и већницима 
о дешавањима у 
области животне 
средине и одрживог 
развоја 

 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине 

 
 
 
 
 

50.000,00 

 
 
 
 
 
Буџет града Крушевца 

 
 
 
 
 

45.000,00 

 
Остало 

 

14. 
Анализе по 
налогу 
инспекције 

Вршење анализа када је 
непознат загађивач 

Извештај о 
испитивању по налогу 
инспекције када је 
непознат загађивач 

 
Одељење за инве-
стиције, привреду и 
заштиту животне 
средине, Служба за 
заштиту животне 
средине 
 

100.000,00 Буџет града Крушевца 100.000,00 
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15. 

Сузбијање лар-
ви и одраслих 
облика кома-
раца на тери-
торији града 
Крушевца 

Ларвицидни и 
адултицидни третман са 
земље у складу са 
расписаном јавном 
набавком 

Унапређење заштите 
од заразних и других 
болести имајући у 
виду да су комарци 
преносници   

 
Одељење за инве-
стиције, привреду и 
заштиту животне 
средине, Служба за 
заштиту животне 
средине и пружаоци 
услуга по уговору 

3.000.000,00 Буџет града Крушевца 2.000.000,00 

16. 

Сузбијање 
крпеља на 
територији 
града 
Крушевца 

Третирање крпеља на 
јавним површинама у 
складу са расписаном 
јавном набавком 

Унапређење заштите 
од заразних и других 
болести имајући у 
виду да су крпељи 
такође преносници   

 
Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне средине, 
Служба за заштиту 
животне средине и 
пружаоци услуга по 
уговору 
 

950.000,00 Буџет града Крушевца 500.000,00 

   

 

 Овај Програм објавити у Службеном листу града Крушевца. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 I Бр. 501-202/2021              ПРЕДСЕДНИК, 

                 Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу чл. 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник 
РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17- др. закон) 
чл. 22 Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18) и Мишљења Локалног савета за 
запошљавање града Крушевца бр. 48/2021 од 
15.12.2021. године    

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  

 
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА  

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
УВОД 
 
Локални  акциони план запошљавања града 

Крушевца  за 2022. годину (у даљем тексту ЛАПЗ) 
представља кључни инструмент локалне политике 
запошљавања који треба да послужи да се боље и 
детаљније сагледају проблеми, потребе и могућности 
локалног тржишта рада и припреми одговарајући сет 
мера подршке. Њиме су дефинисани циљеви и 
приоритети, односно утврђени програми и мере 
политике запошљавања који ће се реализовати у току 
2022. године на територији града Крушевца. 

Реч је о документу којим се дају одговори на 
питања какво је стање на тржишту рада, какве су 
перспективе и које су мере на располагању. 

Правни основ за израду ЛАПЗ налази се у члану  
41. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09, 
88/10, 38/15, 113/17 и 113/17- др. закон) којим је 
дефинисано спровођење активне политике запошља-
вања на нивоу локалне самоуправе. 

 
I - АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 
 
Анализом стања у граду Крушевцу могу се 

сагледати карактеристике друштвене, економске 
ситуације као и ситуација на тржишту рада. 

 

1. ПОЛОЖАЈ И МАКРОЕКОНОМСКО  
      ОКРУЖЕЊЕ КРУШЕВЦА 
 
Град Крушевац се налази у централном делу 

Републике Србије. Захвата најјужнији део панонског 
обода и перипанонске Србије. Границе Крушевца су 
између 43º22'17'' северне географске ширине, 21º9' и 
21º34'8'' источне географске дужине. Град лежи у 
долини Западне Мораве и Расине између планина 
Копаоник, Жељин и Јастребац, на површини од око    
75 km². 

По свом географском положају и условима за 
функцију саобраћајног средишта у односу на суседне 
општине, подручје Крушевца је покривено искљу-
чиво копненим комуникацијама. Углавном друмски 
саобраћај представља саобраћајни систем преко кога 
се подручје Крушевца повезује са осталим окру-
жењем.  

Један од главних саобраћајних коридора Е-75, 
повезује Југоисточну Европу и Западну Европу. Он 
дотиче субрегион Крушевца са североисточне стране. 
Такође, град је повезан са магистралним путем М-5, 
тј. Појате–Крушевац–Краљево, при чему ће се на 
овом потезу, у периоду који предстоји, изградити 
аутопут под називом "Моравски коридор". У 2021. 
години започета изградња аутопута Појате-Прељина.  

Град Крушевац представља економски, админи-
стративни, културни, здравствени, образовни, ин-
формативни и спортски центар од значаја за Расински 
округ, чије је седиште. Расински округ обухвата град 
Крушевац и општине Варварин, Трстеник, Ћићевац, 
Александровац и Брус. Највећи део насеља се налази 
на надморској висини од 150 – 165 m. 

Град Крушевац се граничи са општином Варва-
рин на северу, са општинама Ражањ и Ћићевац на 
североистоку, са општином Алексинац на истоку, а са 
општинама Трстеник, Александровац и Брус на запа-
ду и југозападу.  

Територија града Крушевца се простире на 
површини од 854 km², од чега градско са приградским 
насељима обухвата 73,78 km². Удаљеност Крушевца 
од Београда износи 196 km, а од Ниша 80 km. 

 

 
Табела 1. Општи подаци о граду Крушевцу и Расинском округу 

 
 

Град Крушевац Расински округ 

Површина (km²) 854 2.668 

Укупан број насеља 101 296 

Број градских насеља 1 6 

Број осталих насеља 100 290 

Број катастарских општина 92 286 

Просечна величина катастарске општине (km²) 8,45 9,01 

        
 Извор: Републички завод за статистику 
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2. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
2.1. Становништво  
 
Број становника Расинског округа, према попису из 2011. године, је 241.999 становника, при чему 128.752 

становника чине грађани Крушевца, што представља 53,21% становника Расинског округа.  
Учешће становништва старијег од 65 година, између последња два пописа, повећано је са 16,88% на 17,74% 

док се, у исто време, удео младих до 24 године смањио са 28,44% на 25,63%. 
Радни контигент становништва (15-64 година), према попису из 2011. године, чини 87.510 становника. 
 

Табела 2. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа 2011. 

 

 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Број становника у 

Крушевцу 
94.827 103.190 118.016 132.972 138.111 131.368 128.752 

Промена броја становника у 

Крушевцу 
6.974 8.363 14.862 14.956 5.139 -6.743 -2.616 

Стопа раста броја 

становника у Крушевцу 
7,94 8,82 14,37 12,67 3,86 -4,88 -1,99 

Стопа раста броја 

становника у Расинском 

округу 

6,96 4,44 5,54 6,00 0,59 -8,48 -6,72 

Стопа раста броја 

становника у Србији 
6,30 8,40 7,90 7,30 1,20 0,90 -5,03 

 
 Извор: Републички завод за статистику 

 
 
 
 

Табела 3. Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу,  

попис 2011. године 

 

  Пол Укупно 
Без  

школске 
спреме 

Непотпуно 
основно 
образо- 

вање 

Основно 
образо- 

вање 

Средње 
образо- 
вање 

Више  
образо- 
вање 

Високо 
образо-

вање 

Непо-
знато 

Град 

Крушевац 

у 110.346 3.536 13.450 24.596 51.868 6.621 9.929 346 

м 53.343 504 4.690 11.934 27.688 3.463 4.925 139 

ж 57.003 3.032 8.760 12.662 24.180 3.158 5.004 207 

Расински 

Округ 

у 209.127 8.091 32.105 50.012 92.121 11.191 14.842 765 

м 102.094 1.132 12.386 24.840 49.930 6.008 7.479 319 

ж 107.033 6.959 19.719 25.172 42.191 5.183 7.363 446 

  

 Извор: Републички завод за статистику 

 

 

 

 



 25.12.2021.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                        143 
 

 

Табела 4. Структура становништва према етничкој и националној припадности,  
попис 2011. године 

 

  

  

ГРАД КРУШЕВАЦ РАСИНСКИ ОКРУГ 

Број 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

Број 

Удео у укупном 

становништву  

(%) 

Срби 122.529 95,17 232.552 96,10 

Албанци 32 0,02 52 0,02 

Бошњаци  2 0,00 4 0,00 

Бугари 40 0,04 76 0,03 

Буњевци 1 0,00 1 0,00 

Власи 101 0,08 122 0,05 

Горанци 19 0,01 52 0,02 

Југословени 86 0,07 128 0,05 

Мађари 17 0,01 33 0,01 

Македонци 200 0,16 301 0,12 

Муслимани 18 0,01 50 0,02 

Немци 9 0,00 14 0,01 

Роми 2.461 1,91 3.265 1,35 

Румуни 38 0,03 60 0,03 

Руси 35 0,03 51 0,02 

Русини - - 1 0,00 

Словаци 4 0,00 11 0,01 

Словенци 19 0,01 25 0,01 

Украјинци 4 0,00 7 0,00 

Хрвати 107 0,09 175 0,07 

Црногорци 282 0,22 444 0,18 

Остали 97 0,08 153 0,06 

Неизјашњени и неопредељени 925 0,72 1.398 0,58 

Регионална припадност 7 0,01 18 0,02 

Непознато 1.719 1,33 3.006 1,24 

Укупно 128.752 100 241.999 100 

             

 Извор: Републички завод за статистику 

 

Поред Срба, који броје 95,17% укупног становништва, на територији Крушевца живе и Роми (1,91%), 

а остатак становништва чине остале мањине које су заступљене са 2,92% у укупном броју становника града 

Крушевца. 
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Табела 5. Домаћинства према броју чланова, по попису 2011. године 

 

  

 

Број чланова домаћинства 

 

  1 2 3 4 5 
6  

и више 
Укупно 

Просечан 
број  

чланова 
домаћинства 

Расински округ 14.689 18.966 14.077 13.968 7.369 8.201 77.270 3,13 

Град Крушевац 7.472 9.885 7.806 7.785 3.893 4.106 40.947 3,14 

     

 Извор: Републички завод за статистику 
  
 
 2.2. Економска ситуација 
 
 Према степену развијености локалних самоуправа, град Крушевац је сврстан у другу групу градова и 
општина чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека. 
 
 

2.2.1. Привредни субјекти  
 

 На дан 30.06.2021. године  своју делатност на територији града Крушевца обавља укупно 6.248 
привредних субјеката  (4.907 предузетничких радњи и 1.341 привредних друштава), што значи да је приметан 
тренд повећања.  
 

Табела 6.  Привредна друштва 
 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
30.06. 
2021. 

Активна 1.134 1.124 1.156 1.204 1.245 1.289 1.334 1.342 1.166 1.189 1.341 

Новооснована 116 97 76 93 75 77 88 30 36 40 39 

Брисана 194 98 30 28 19 22 33 16 23 12 18 

  

 Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
 
 

Табела 7. Предузетници 
 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
30.06. 

2021. 

Активни 4.009 3.920 3.714 3.842 3.883 4.129 4.344 4.421 4.615 4.721 4.907 

Новоосновани 703 535 571 649 679 637 678 352 310 208 297 

Брисани 720 632 763 523 637 390 466 280 256 184 226 

  
 Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
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Табела 8. Привредни субјекти 
 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
30.06. 

2021 

Активни 5.143 5.044 4.870 5.046 5.128 5.418 5.678 5.763 5.781 5.910 6.248 

Новоосновани 819 632 647 742 754 714 766 382 346 248 336 

Брисани 914 730 793 551 656 412 499 296 279 196 244 

  
Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 

 
 
2.2.2. Индустрија 
 
Крушевац је некада био снажан индустријски 

центар са посебно развијеном металопрерађивачком и 
хемијском индустријом. Да је главна карактеристика 
Крушевца била развијена индустрија сведоче и 
подаци о површинама под индустријским погонима 
(56 hа градски производни комплекси и 97,50 hа 
комплекси у приградској зони) и подаци о броју 
запослених у 16 индустријских предузећа (22.428 
радника је 1990. године било запослено у индустрији, 
што је представљало више од половине укупног броја 
запослених). Период транзиције крушевачке привре-
де, обележен приватизацијом преко 30 фирми, довео 
је до пропадања великих друштвених система и 
проглашења технолошким вишком око 10.000 
запослених. 

 
Како је број индустријских радника у граду 

Крушевцу у периоду транзиције знатно опао, 
примарни циљ би требало да буде привлачење 
првенствено производно оријентисаног инвести-
ционог капитала који би био у функцији повећања 
броја запослених и повећања извоза. 

 
Последњих година, привреда града Крушевца 

доживљава опоравак, што се огледа и у проширењу 
капацитета фирме Coopertires. Доласком немачких 
компанија „ Kromberg&Schubert“, „Lidl“ и фирме 
„Nepi“ број незапослених je смањен.  

 
Успешно дугогодишње спровођење мера активне 

политике запошљавања које Град спроводи, допри-
неле су да се број незапослених драстично смањио, 
што је такође допринело привлачењу нових 
инвеститора.  

 
2.2.3. Пољопривреда 
 
Пољопривреда је значајан сегмент укупне 

привредне активности града Крушевца. Од укупног 
броја становника Крушевца, скоро половина живи у 
руралној зони. Пољопривредне површине простиру 
се на 46.234 ha, што чини 54,5% укупне територије 

града Крушевца. Обрадиво пољопривредно земљи-
ште заузима 43.017 ha. У структури пољопривредних 
површина доминирају оранице и баште са 34.537 ha, 
затим следе ливаде са 2.987 ha, воћњаци са 2.827 ha, а 
остало отпада на винограде. 

 
Град Крушевац има укупно 12.664 пољопри-

вредних газдинстава, oд чега је 6.388 регистрованих.  
Крушевац има дугогодишњу традицију у развоју 

сточарства, воћа (нарочито јагода, малина и купина), 
воћних садница и лозних калемова. 

 
2.2.4. Трговина 
 
Трговинска делатност заузима значајно место 

међу привредним субјектима који послују на 
територији Крушевца.  

Најзначајнији већи трговински ланци који 
обављају своју делатност на територији Крушевца су 
ДИС, ИДЕА, Рода центар, Макси, ЛИДЛ, НЕПИ, 
Уради сам,GOMEX,Woby haus. 

 
2.2.5. Спољнотрговинска робна размена 

Расинског округа и Града Крушевца  
 
Према подацима ПКС РПК Крушевац за период 

јануар – октобар  2021.г.  спољнотрговинска 
размена Расинског округа износи 574.6 милиона 
евра,  у поређењу са  истим периодом у 2020.г., 
спољнотрговинска размена већа  је за 34.8% 

 
Вредност извезене робе за период јануар- 

октобар 2021.г.  износи 303 милиона еура и у односу 
на исти период 2020.г. извоз је повећан за  27%. 

 
Укупан увоз Расинског округа за период 

јануар – октобар 2021. г.  износи  271.6  милиона еура 
и у односу на исти период   2020.г. увоз  је повећан 
за 44.7%. 

 
У Расинском округу у  за период јануар – октобар  

2021. год. остварен је суфицит у износу од  31.4 
милиона еура.  Покривеност извоза увозом износи 
111.6 %. 



146                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                    25.12.2021.  

 

 
Табела 1. Преглед спољнотрговинске робне размене по општинама за период 

јануар–октобар 2021. године 

                                                                                                                            у милионима евра 
 

 

 
У спољнотрговинској размени округа за период јануар–октобар 2021.г. години, највеће учешће 

имају привредна друштва из Крушевца, која су извезала робу у износу од 198.8 милиона евра и у односу 
на исти период  2020.г. извоз компанија из Крушевца је повећан је  за 36.2 %, затим привредна друштва из 
Трстеника која су извезла робу у вредности од 37.1 милиона евра, где је забележен  благи пад од 1.2% у односу 
на исти период 2020.г. и на трећем месту у округу  је извоз привредних друштава из Варварина која су извезла 
робу у износу од 23.4  милиона евра и забележен је раст у износу од 13.8% у односу на првих десет месеци 
2020. г.  

 
Преглед земаља  партнера у извозу Град Крушевац (преглед до 1 милион eвра) 

 

Општине 

2021 
2021 / 

2020 
2020 

Учешће  
у % 

Индекс Износ 
Нето 

тежина 
 у тонама 

Учешће  
у % 

КРУШЕВАЦ 100.0 136.2 146.0 63,237.2 100.0 

          Уједињено Краљевство (GB) 15.4 93.4 32.7 9,787.6 22.4 

          Сједињене Америчке Државе (US) 13.2 519.1 5.0 1,343.9 3.5 

          Мађарска (HU) 12.9 108.2 23.7 1,387.9 16.2 

          Румунија (RO) 6.4 372.4 3.4 885.0 2.3 

          Немачка (DE) 4.8 104.2 9.2 3,568.8 6.3 

          Шпанија (ES) 4.7 131.5 7.1 2,167.7 4.9 

          Пољска (PL) 4.5 390.0 2.3 1,270.0 1.6 

          Руска Федерација (RU) 4.0 91.0 8.8 2,154.9 6.1 

          Француска (FR) 3.8 135.0 5.6 1,626.9 3.8 

          Италија (IT) 3.4 151.1 4.5 2,095.8 3.1 

          Црна Гора (ME) 3.3 98.7 6.7 4,626.7 4.6 

          Босна и Херцеговина (BA) 3.3 130.1 5.1 3,058.0 3.5 

          Швајцарска (CH) 2.6 106.6 4.8 1,508.6 3.3 

          Холандија (NL) 2.4 197.3 2.4 1,369.0 1.7 

          Северна Македонија (MK) 2.4 117.7 4.0 3,427.9 2.7 

          Албанија (AL) 2.3 185.7 2.4 13,390.1 1.7 

          Словенија (SI) 1.7 137.7 2.4 1,244.0 1.6 

          Аустрија (AT) 1.4 127.6 2.1 2,338.1 1.5 

          Хрватска (HR) 1.1 121.4 1.9 962.0 1.3 

2020 2021 Индекс 2020 2021 Индекс 2020 2021 Индекс 2020 2021 2020 2021

          Расински управни округ ) 238.5 303.0 127.0 187.7 271.6 144.7 426.3 574.6 134.8 50.8 31.4 127.0 111.6

                    Крушевац 146.0 198.8 136.2 147.1 219.8 149.4 293.0 418.6 142.8 -1.1 -21.1 99.2 90.4

                    Трстеник 37.8 37.1 98.1 22.2 28.7 128.9 60.0 65.8 109.5 15.6 8.4 170.1 129.4

                    Александровац 14.2 19.1 134.3 9.2 12.3 132.8 23.4 31.3 133.7 5.0 6.8 153.8 155.6

                    Варварин 20.6 23.4 113.8 2.4 4.3 179.4 23.0 27.7 120.6 18.2 19.2 862.8 547.4

                    Брус 15.8 21.0 132.8 4.1 4.3 103.1 19.9 25.2 126.6 11.6 16.7 381.3 491.3

                    Ћићевац 4.1 3.6 88.0 2.7 2.3 86.1 6.8 5.9 87.2 1.5 1.3 155.2 158.6

Покривеност увоза 

извозом
Извоз Увоз Размена Нето извоз= 

"РЕГИОНИ/ОКРУЗИ/ОПШТИНЕ

"
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Преглед земаља партнера у увозу јануар – октобар 2021. за град Крушевац 
 

(преглед до 1 милион евра) 

 
 

Општине 

2021 
   2021 /  
   2020 

2020 

Учешће  
у % 

Индекс Износ 
Нето 

тежина 
 у тонама 

Учешће 
у % 

КРУШЕВАЦ 100.0 149.4 147.1 130,518.1 100.0 

          Кина (CN) 13.2 137.9 21.1 6,082.0 14.3 

          Немачка (DE) 10.2 130.2 17.2 9,269.4 11.7 

          Хрватска (HR) 7.1 123.1 12.6 29,540.6 8.6 

          Сједињене Америчке Државе  5.8 316.1 4.1 1,863.5 2.8 

          Турска (TR) 5.1 159.8 7.0 5,011.4 4.8 

          Холандија (NL) 4.5 354.5 2.8 1,013.1 1.9 

          Мађарска (HU) 3.9 232.2 3.7 3,290.8 2.5 

          Руска Федерација (RU) 3.6 102.6 7.8 5,041.1 5.3 

          Кот д' Ивоар (CI) 3.5 198.9 3.9 3,036.6 2.6 

          Пољска (PL) 3.3 119.1 6.0 2,094.2 4.1 

          Италија (IT) 3.2 134.8 5.2 3,926.2 3.5 

          Бугарска (BG) 3.0 124.8 5.3 15,902.5 3.6 

          Чешка (CZ) 2.9 125.6 5.1 2,575.7 3.5 

          Румунија (RO) 2.8 146.1 4.2 8,351.1 2.9 

          Француска (FR) 2.7 160.7 3.7 1,513.0 2.5 

          Белгија (BE) 2.7 150.7 3.9 2,507.0 2.6 

          Северна Македонија (MK) 1.9 128.1 3.2 5,357.9 2.2 

          Аустрија (AT) 1.8 182.6 2.2 849.9 1.5 

          Грчка (GR) 1.8 278.5 1.4 1,901.4 1.0 

          Словачка (SK) 1.6 184.8 1.9 1,817.5 1.3 

          Уједињено Краљевство (GB) 1.5 132.1 2.5 1,029.9 1.7 

          Индонезија (ID) 1.4 254.1 1.2 872.7 0.8 

          Босна и Херцеговина (BA) 1.4 157.5 1.9 3,551.1 1.3 

          Шведска (SE) 1.3 130.8 2.2 2,961.4 1.5 

          Индија (IN) 1.3 167.3 1.6 2,314.4 1.1 

          Јапан (JP) 1.1 228.8 1.1 343.6 0.7 

          Словенија (SI) 1.1 111.8 2.1 604.9 1.5 

          Шпанија (ES) 1.0 84.8 2.6 1,026.8 1.8 
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Табела  3. Преглед извоза по робама за јануар-октобар 2021. годинe за град Крушевац 

 
          у милионима евра 
 

ГЛАВА ПРОИЗВОДА ЦТ (НИВО 2) 

2021 2021 / 2020 

Износ 
Учешће 

у % 
Индекс 

Каучук и производи од каучука и гуме                 95.3 48.0 139.9 
Електричне машине и опрема и њихови делови          39.0 19.6 141.4 
Воће за јело; коре агрума или диња и лубеница        7.9 4.0 159.6 
Разни производи хемијске индустрије                  6.4 3.2 164.2 
Минерална горива, уља и воскови; битуменозне 
материје 6.1 3.0 269.1 
Дрвеће живо; луковице и сл.;сечено цвеће;  
укр. лишће    5.4 2.7 87.3 

Поврће,корење и кртоле за јело                      5.1 2.6 189.6 
Дрво и производи од дрвета; дрвени угаљ              3.5 1.8 114.2 
Котлови, машине и уређаји, реактори и слично           3.3 1.7 113.4 
Житарице                                             3.1 1.5 187.9 
Експлозиви; пиротехнички производи; шибице и 
слично    2.7 1.4 84.6 
Возила друмска; прибор и делови                       2.2 1.1 97.0 

Намештај, постељина, душеци, јастуци;  
монтажне зграде   2.1 1.1 129.8 
Пића,алкохоли и сирће                                1.8 0.9 136.2 
Млеко и производи од млека; јаја; природни мед 1.4 0.7 136.5 
Производи од гвожђа и челика                         1.3 0.7 64.0 
Пластичне масе и производи;каучук и производи        1.3 0.7 103.1 
Производи на бази житарица, скроба, брашна или 
млека   1.0 0.5 98.0 

Живе животиње                                       1.0 0.5 86.5 

 

 

Табела  4. Преглед увоза по робама за период јануар-октобар 2021.г. за град Крушевац 

                                                                                                                                 

            у милионима евра 

ГЛАВА ПРОИЗВОДА ЦТ (НИВО 2) 
2021 2021/2020 

Износ 
Учешће у  

% 
Индекс 

 

1 2 3 4 

Каучук и производи од каучука и гуме                 32.1 14.6 142.9 

Котлови,машине и уређаји,реактори и слично           29.1 13.3 177.6 

Хартија и картон; производи од хартије, картона        19.7 8.9 156.6 

Електричне машине и опрема и њихови делови          18.2 8.3 132.3 

Минерална горива,уља и воскови;битуменозне материје 12.9 5.9 261.5 

Неразврстана роба по ЦТ                              11.4 5.2 146.8 

Пластичне масе и производи;каучук и производи        11.0 5.0 139.2 

Производи од гвожђа и челика                         10.6 4.8 168.9 
Тканине текстилне  импрегнисане, премазане, 
ламиниране 8.2 3.7 155.5 

Неоргански хемијски производи; једињ. племен.метала   6.7 3.0 145.1 

Органски хемијски производи                          6.2 2.8 209.8 

Разни производи хемијске индустрије                  4.9 2.2 181.7 

Производи од камена, гипса, цемента, азбеста и слично   4.8 2.2 106.8 
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1 2 3 4 

Дрво и производи од дрвета; дрвени угаљ              4.4 2.0 104.8 

Апарати мерни, контролни, прецизни и слично            4.1 1.9 179.3 

Намештај, постељина, душеци, јастуци; монтажне куће 4.0 1.8 146.6 

Ђубрива                                              3.5 1.6 149.3 

Возила друмска;прибор и делови                       3.2 1.5 111.5 

Гвожђе и челик                                       2.6 1.2 91.4 

Пића,алкохоли и сирће                                2.5 1.1 141.5 

Рибе, љускари, мекушци и остали бескичмењаци 2.0 0.9 93.5 

Со;сумпор; земља и камен; гипс; креч и цемент          1.7 0.8 199.8 

Сапун,органска површинска активна средства и слично 1.2 0.6 129.3 

Алуминијум и производи од алуминијума                1.1 0.5 175.3 

Дрвеће живо; луковице и сл.; сечено цвеће; укр. лишће    1.1 0.5 174.6 

Алати, ножеви, кашике,виљушке и делови,од прост.мет. 1.0 0.5 131.3 

 
 
 2.2.6. Стање на тржишту рада 
 

Стање на тржишту рада карактеришу: неповољна старосна и квалификациона структура незапослених, 
непоседовање одговарајућих знања и вештина и радног искуства незапослених лица, велико учешће жена у 
укупној незапослености, велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама. 

 
 2.2.6.1. Кретање незапослености 

 

Незапослени Град Крушевац 
Расински 

округ 
Република 

Србија  

Укупно 8.751 18.290 481.202 

Жене 5.221 10.525 269.930 

Мушкарци 3.530 7.765 211.272 

 
 Извор: Национална служба за запошљавање 
 
 Незапосленост жена у граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца. 

 
 
 

Табела 15. Незапослена лица по полу и годинама старости у граду Крушевцу,  
на дан 30.11.2021. године 

 

Године старости 
Незапослена лица 

Укупно Жене 

15-19 178 107 
20-24 567 298 
25-29 799 526 
30-34 764 504 
35-39 934 607 
40-44 1.108 713 

45-49 1.132 668 
50-54 1.037 636 
55-59 1.175 652 
60-64 1.057 510 

Укупно 8.751 5.221 

                  

            Извор: Национална служба за запошљавање 
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Табела 16. Полна структура незапослених лица у граду Крушевцу, по годинама 

 

Незапослена 
лица 

Новембар 
2015 

Новембар 
2016 

Новембар 
2017 

Новембар 
2018 

Новембар 
2019 

Новембар 
2020 

Новембар 
2021 

Укупно  15.525 14.648 13.605 11.748 10.435 10.154 8.751 

Жене 53,37% 53,94% 56,73% 57,44% 59,07% 58% 59% 
       
                        Извор: Национална служба за запошљавање 
 
 
 

Табела 17. Структура незапослених према полу, новембар 2021  
- удео у Расинском округу и Републици Србији 

 

 
Град 

Крушевац 

Удео у 
Расинском 
округу (%) 

Удео у 
Републици 
Србији (%) 

Незапослени – укупно 8.751 47% 1,81% 

Незапослени – жене 
Број 5.221 

49% 1.93% 
% 59% 

Незапослени – мушкарци 
Број 3.530 

45% 1.67% 
% 41% 

 

                     Извор: Национална служба за запошљавање 

 

 
Табела 18.  Број и полна структура незапослених у граду Крушевцу, по годинама 

 

 
Новембар 

2015 
Новембар 

2016 
Новембар 

2017 
Новембар 

2018 
Новембар 

2019 
Новембар 

2020 
Новембар 

2021 
Незапослени – 
укупно 15.525 14.648 13.605 11.748 10.435 10.154 8.751 

Незапослени – жене 8.286 7.901 7.718 6.748 6.164 5.925 5.221 

Незапослени - 
мушкарци 

7.239 6.747 5.887 5.000 4.271 4.229 3.530 

 

                       Извор: Национална служба за запошљавање 

 

Табела 19. Дугорочна незапосленост 

 

Незапосленост 
Новембар Новембар Новембар Новембар Новембар Новембар Новембар 

Укупно 
незапослени 

15.525 14.648 13.605 11.748 10.435 10.154 8.751 

Незапосленост  
младих 15-24 
година 

11,10% 10,38% 9,98% 8.9% 8,79% 10% 8,5% 

Незапослени 
старији од 50 
година  

26,34% 27,79% 29,25% 31.53% 33,54% 33,90% 37,35% 

Дугорочно 
незапослени 
(преко 12 
месеци) 

72,26% 76,71% 75,94% 72.81% 70,92% 68,71% 68,43% 

 
 Извор: Национална служба за запошљавање            
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 Табела 20. Незапослена лица по полу и  дужини тражења посла у граду Крушевцу,  
на дан 30.11.2021. године 

 

Дужина тражења посла 
Незапослена лица 

Укупно Жене 

До 3 месеца 1.018 606 

3 до 6 месеци 569 314 

6 до 9 месеци 650 360 

9 до 12 месеци 525 261 

1 до 2 године 1.125 626 

2 до 3 године 691 420 

3 до 5 година 859 544 

5 до 8 година 979 566 

8 до 10 година 480 288 

Преко 10 година 1.855 1.236 

Укупно 8.751 5.221 
              
            Извор: Национална служба за запошљавање        

 
 
 

Табела 21. Незапосленост према степену стручне спреме у граду Крушевцу, 
 на дан 30.11.2021. године 

 

Број незапо-
слених 

Степен стручне спреме 

I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2  VIII 

Укупно 2.189 436 1.896 2.711 54 296 313 850 6 / 

Жене 1.168 277 941 1.794 14 220 236 567 4 / 

    

 Извор: Национална служба за запошљавање 
 

2.2.6.2. Запосленост и кретање запослености 
 

Према подацима Републичког завода за статистику, Крушевац има 30.606 запослених лица (годишњи 
просек 2020. годинe). 

 
Табела 19. Запосленост у граду, округу и на републичком нивоу, годишњи просек 2020. године  

  

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Град Крушевац 24.665 24.405 24.428 23.862 29.678 30.535 31.611 30.606 33.286 

Расински округ 43.239 43.887 44.017 42.714 54.359 55.254 56.499 61.500 57.979 

Република 
Србија 

1.746.138 1.727.048 1.715.163 1.697.686 1.989.617 2.062.588 2.131.079 2.173.135 2.215.475 

   
  Извор: Републички завод за статистику 
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Табела 20. Број запослених лица по делатностима на нивоу града - годишњи 

просек 2021. године 
 

Делатности Број запослених 

 

1 2 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 399 

Рударство 20 

Прерађивачка индустрија 8.963 

Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром 537 
Снабдевање водом и управљање отпадним водама 597 

Грађевинарство 2.111 

Трговина на велико и мало и поправка м.возила 5.223 
Саобраћај и складиштење 1.438 

Услуге смештаја и исхране 1.120 

Информације и комуникације 341 

Финансијска делатност и осигурање 597 

Пословање некретнинама 209 

Стручне, научне, иновативне и техничке делатности 1.099 

Администрација и помоћне услужне делатности 602 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 1.753 
Образовање 2.320 
Здравствена и социјалназаштита 2.960 
Уметност, забава и рекреација 616 

Остале услужне делатности 601 

Укупно - запослени у правним лицима 24.228 

Од тога: Предузетници (лица која сама обављају дел.) и 
запослени код њих 

7.279 

Регистровани индивидуални пољопривредници 1.779 

Укупно 33.286 

 
  Извор: Републички завод за статистику 
  

Највећи број запослених, од укупног броја запослених, је у прерађивачкој индустрији (8.963 лица), а 
значајан број запослених је и у сектору трговине. 

 
 

 
2.2.6.3. Просечне зараде 

 
Табела 21.  Просечне зараде по запосленима у РСД, септембар 2021. године 

 

 
Град 

Крушевац 
Расински 

округ 
Република 

Србија 

Просечна бруто зарада (са порезом и доприносима) 77.190 73.957 89.980 

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) 55.893 53.591 65.218 

 
  Извор: Републички завод за статистику  
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II - ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 

Циљеви и приоритети 
 

Циљеви активне политике запошљавања у граду 
Крушевцу 2022. године усмерени су на повећање запо-
слености. 
  

III - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ  
      ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 
Одлуком о буџету града Крушевца опредељено је 

24.100.000,00 динара за спровођење ЛАПЗ 2022. 
године, где ће 3.100.000,00 динара бити издвојена на 
име пренетих обавеза ЛАПЗ-а из 2021. године за 
програме «Стручна пракса 2021» и «Стицање прак-
тичних знања 2021», а 21.000.000,00 динара за следеће 
програме:  

 
1. Субвенција  за самозапошљавање  
2. Субвенција за запошљавање незапослених ли-

ца из категорије теже запошљивих - Нова радна места 
3. Програм јавних радова 
4. Програм стручне праксе 
5. Програм стицања практичних знања 
6. Програм приправници 

 
  Субвенција за самозапошљавање 
 
Подршка самозапошљавању подразумева пружање 

стручне помоћи, обуку из области предузетништва и 
субвенцију за самозапошљавање. Средства за самоза-
пошљавање у 2022. години одобраваће се у виду 
субвенције, у једнократном износу. 

За реализацију програма „Субвенција  за самоза-
пошљавање“  Град Крушевaц у 2022. години планира 
да издвоји 9.000.000 динара. Уколико Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
одобри средства, укупан износ средстава намењен 
реализацији овог програма биће увећан. 

 
 Субвенција за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих - Нова радна 
места 

 
Послодавци који припадају приватном сектору, 

првенствено мала и средња предузећа, могу за запо-
шљавање незапослених лица из категорије теже запо-
шљивих остварити субвенцију за запошљавање на но-
воотвореним радним местима у једнократном износу.  

За реализацију програма „Субвенција за запо-
шљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих“, Град Крушевац у 2022. години плани-
ра да издвоји 3.000.000 динара. Уколико Мини-
старство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања одобри средства, укупан износ средстава 
намењен реализацији овог програма биће увећан. 

 

 Програм јавних радова 
 
Јавни радови се организују у циљу радног анга-

жовања теже запошљивих незапослених лица ради 
очувања и унапређења радних способности незапо-
слених, као и остваривања одређеног друштвеног 
интереса. 

За реализацију програма „Јавни радови“, Град 
Крушевац у 2022. години планира да издвоји 
4.000.000 динара, а Национална служба ће пружити 
техничку подршку. 

 
 Програм стручне праксе 
 
Програм стручне праксе подразумева стручно 

оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је 
стечено одговарајуће образовање - квалификација, 
ради обављања приправничког стажа, односно 
стицања услова за полагање стручног испита када је 
то Законом, односно правилником предвиђено као 
посебан услов за самосталан рад у струци. 

За реализацију програма „Стручна пракса“, 
Град Крушевац у 2022. години планира да издвоји 
2.000.000 динара. Уколико Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реали-
зацији овог програма биће увећан. 

 
 Програм стицања практичних знања 
 
Програм стицања практичних знања подразумева 

стицање практичних знања и вештина кроз обављање 
конкретних послова (у оквиру и изван струке). 

За реализацију програма „Стицање практичних 
знања“, Град Крушевац у 2022. години планира да 
издвоји 2.000.000 динара. Уколико Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
одобри средства, укупан износ средстава намењен 
реализацији овог програма биће увећан. 

 
 Програм приправници 
 
Програм приправника за младе са високим обра-

зовањем - подразумева стручно оспособљавање неза-
посленог за самосталан рад у занимању за које је стечено 
најмање високо трогодишње или четворо-годишње 
образовање, ради обављања приправничког стажа, 
односно стицања услова за полагање стручног испита, 
када је то законом, односно правилником предвиђено као 
посебан услов за рад на одређеним пословима. Програм 
се реализује уз заснивање радног односа. 

За реализацију програма „Приправници“, Град 
Крушевац у 2022. години планира да издвоји 
1.000.000 динара. Уколико Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализа-
цији овог програма биће увећан. 

Уколико планирана средства по програмима не 
буду утрошена током конкурса, средства ће бити 
преусмерена на програме са највише захтева, што ће 
бити регулисано Анексом споразума. 

 



154                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                    25.12.2021.  

 

IV - ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ 
          ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 
          ФИНАНСИРАЊА 
 
Финансирање активне политике запошљавања 

града Крушевца у 2022. години обавиће се из сред-
става буџета Града Крушевца  за следеће програме: 

 Субвенција  за самозапошљавање  
 Субвенција за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих 
 Програм јавних радова 
 Програм стручне праксе 
 Програм стицања практичних знања 
 Програм приправници 

Уколико се буџетом Републике Србије одобре 
средства, укупан износ средстава намењен 
реализацији наведених програма и мера, биће увећан. 

 
 

V - НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЛАПЗ 2022. 
 

 Мере активне политике запошљавања по 
ЛАПЗ-у 2022. године, Град Крушевац планира да 
спроводи у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање - филијала Крушевац. 

 

 
 
 

VI - SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА НА ТРЖИШТУ РАДА 
 
 

 Применом  SWOT анализе, све прикупљене информације о стању на тржишту рада и перспективама у 

интерном и екстерном економском и социјалном окружењу класификоване су  у оквиру четири категорије: 

снаге, слабости, шансе и опасности.Анализа је усмерена на идентификовање унутрашњих и спољних фактора 

који имају позитиван или негативан утицај на остварење циља - повећање запошљавања. 

 

Снаге (Strengths) Слабости ( Weаknesses) 

 
- Програм развоја Града Крушевца 
- Развијене институције за пружање подршке 
  бизнису 
- Град Крушевац - седиште Расинског округа 
 

 
- Неповољна старосна и квалификациона 
структура незапослених, непоседовање 
одговарајућих знања и вештина и радног 
искуства незапослених лица,велико учешће 
жена у укупној незапослености 

 

Шансе (Opportunities) 

 

Опасности (Threats) 

 
- Изградња индустријских зона као генератора 
  нових радних места 
- Образовање радне снаге према потребама  
   привреде 
- Долазак инвеститора  
- Изградња аутопута Појате-Прељина 
 

- Одлив стручних кадрова 
 

 

 
 

VII - ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНИХ МЕРА  
ЗАПОШЉАВАЊА ЛАПЗ 2021. године 

 
 
Град Крушевац и Национална служба за 

запошљавање – филијала Крушевац  су током 2021. 
године спроводили активну политику запошљавања 
на основу Локалног акционог плана запошљавања 
града Крушевца за 2021. годину и закључених Спора-

зума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2021. годину бр. 404-1518/II од 
07.07.2021. године, Анекс 1 Споразума о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма 
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или мера активне политике запошљавања за 2021. 
годину бр. 404-2361/II од 09.11.2021.године, Спора-
зум о техничкој сарадњи за 2021. годину                                         
бр. 404-770/II од 12.05.2021. године (у даљем тексту: 
Споразум)  

Споразумом о суфинансирању је било предви-
ђено издвајање укупно 33.333.333,43 динара за реали-
зацију програма , од чега Град учествује са 51% или 
17.000.000,00 динара, а Национална служба са 49% 
или 16.333.333,43 динара. Споразумом о техничкој 
сарадњи предвиђена је реализација програма Јавни 
радови за коју је Град издвојио 4.000.000,00 динара, а 
Национална служба ће пружити техничку подршку. 
За финансирање Локалног акционог плана 
запошљавања града Крушевца  за 2021. годину из 
буџета града је издвојено укупно 21.000.000,00 
динара.  

Споразумима је предвиђена реализација локалног 
плана запошљавања кроз пет  мера: 

1. Програм јавних радова 
2. Субвенција послодавцима за запошљавање 

лица из категорије теже запошљивих – нова радна 
места,  

3. Субвенција за самозапошљавање,  
4. Програм стицања практичних знања 
5. Програм стручне праксе 
6. Програм приправника. 
 
По закључењу Споразума, расписани су Јавни 

позиви. Програм „Јавни радови“ расписан је био од 
18.-21.05.2021.године. Јавни позиви за програме 
Самозапошљавање, Стручна пракса, Стицања прак-
тичних знања и Нова радна мест-запошљавање лица 
из категорије теже запошљивих расписани су 
21.07.2021. године и трају док се средства не утроше 
или најкасније до 30.09.2021. године, док је програм 
самозапошљавања трајао до 21.08.2021.године. 

 
Реализација програма ЛАПЗ 2021 још увек је у 

току. На дан 10.12.2021.године, стање је следеће: 
 
За програм јавних радова, укупно је било 

издвојено 4.000.000,00 динара, где је учешће Града 
износило 100%,  а Национална служба је пружила 
техничку подршку. По јавном позиву, поднете су две 
пријаве за ангажовање 25 лица (9 жена и 16 
мушкараца), за чију реализацију је потребно 
3.720.913,00 динара. Обзиром да су захтеви испуња-
вали услове јавног позива и да је износ био у складу 
са опредељеним средствима, захтеви су у целости 
одобрени. Јавни радови се спроводе на територији 
Града Крушевца у трајању од 4 месеца. 

 
Средства намењена за организовање спровођења 

јавних радова користе се за: 
 
• исплату  накнаде  за  обављен  посао  лицима  

ангажованим  на  јавним радовима по основу уговора 
о привременим и повременим пословима, у висини до 
22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 
фонд радних часова, односно сразмерно времену 

радног ангажовања на месечном нивоу; која се 
увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање. Наведена накнада обухвата и 
трошкове доласка и одласка са рада; 

• накнаду трошкова спровођења јавних радова 
послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини 
од: 

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који 
трају месец дана, 

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који 
трају два месеца, 

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који 
трају три и четири месеца; 

 
• накнаду  трошкова  обуке:  у  зависности  од  

врсте  и  сложености  послова  које обухвата јавни рад, 
у току првог месеца спровођења јавних радова може 
се организовати обука, по интерном програму 
послодавца или програму образовне установе,  
односно  за  лица  ангажована  код  послодавца  -  
пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са 
законом; по завршетку обуке лицу се издаје 
потврда/сертификат/лиценца о стеченим компетен-
цијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно 
образовној установи, исплаћују се средства у једно-
кратном износу од 1.000,00 динара по ангажованом 
лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда 
о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке 
не може бити исплаћена за лица која су у претходном 
периоду већ завршила предвиђену обуку; Град и 
Национална служба процењују оправданост потребе   
за   обуком,   уколико   исто није регулисано законом. 

 
За програм самозапошљавање, издвојена су 

средства у износу од 20.567.233,43 динара. Град 
Крушевац је издвојио средства у износу од 
10.489.289,00 динара (51%), а Национална служба 
10.077.944,43 динара (49%).  

 
Обзиром, да ове године програм Приправника 

нема интересовања од стране послодаваца, донета је 
Одлука о преусмерењу неутрошених средстава 
намењених за овај програм на програм 
самозапошљавања, код кога постоји велики број 
захтева на чекању, што је регулисано Анексом 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања за 2021. годину бр. 404-2361/II од 
09.11.2020. године и бр.1308-101-2/2021 од 
10.11.2021. године.  

По јавном позиву поднето је 126 захтев, 7 захтева 
није испунило услове јавног позива. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у 
једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 
270.000,00 динара за незапослене особе са 
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или 
другог облика предузетништва, као и оснивања 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у 
њему радни однос.  
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У складу са расположивим средствима, донете су одлуке и закључени уговори према 

следећој спецификацији: 
 

Одлука 
Датум 
одлуке 

Број 
лица-

одлука 

Износ 
средстава-

одлука 

Број 
лица- 

уговори 

Износ 
средстава-

уговори 
Ж / М 

I 14.09.2021. 70 17.520.000,00 67 16.770.000,00 34ж/33м 

II 29.11.2021. 15 3.750.000,00 2 ? ?       ж/м 

   
укупно  18.020.000,00  

 
Напомена: Рок за закључење уговора из 2. Одлуке је 27. децембар 2021. године 
 
 
До сада субвенције за програм самозапошљавања 

су исплаћене у укупном износу од 17.270.000,00 
динара  и то 8.807.700,00 динара из градског буџета и 
8.462.300,00 динара из средстава Националне службе. 
До краја текуће године ће бити исплаћене све 
субвенције по закљученим уговорима. 

Радње које су основане кроз овај програм 95% 
баве се производном делатношћу, производњом 
одаће, намештаја, торти и колача итд. 

 За програм доделе субвенција за запошљавање 
теже запошљивих лица – нова радна места, укупно је 
издвојено 5.840.000,00 динара, где је учешће Града 
износи 51% или 2.978.400,00 динара, а учешће 
Националне службе 49%  тј. 2.861.600,00 динара.  

Висина субвенције је одређена степеном развије-
ности јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: 
ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са 
важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 

• 200.000,00 динара по лицу, односно 
240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно 
способне кориснике новчане социјалне помоћи, 
младе у домском смештају, хранитељским породи-
цама и старатељским породицама и жртве породичног 
насиља, у првој и другој групи ЈЛС. 

По јавном позиву поднето је 33 захтева, 1 фирма 
није испунила услове јавног позива. По захтевима 
који су испунили услове јавног позива, у складу са 
расположивим средствима, донете су одлуке и 
закључени уговори према следећој спецификацији: 

 

Одлука Датум 
Одлуке 

Бр. 
посло-

даваца- 
одлука 

Бр. 
лица- 

одлука 

Износ 
средстава - 

одлука 

Бр. 
Посло- 

даваца - 
уговор 

Бр. 
лица- 

уговор 

Износ 
средстава- 

уговор 
Ж / М 

I 14.09.2021. 24 24 4.840.000,00 24 24 4.840.000,00 15ж/9м 

II 11.10.2021. 5 5 1.000.000,00 4 4 800.000,00 3ж/1м 

III 30.11.2021. 1 1 200.000,00 ? ? ? ? 

укупно     29? 29? 5.640.000,00? 18ж/10м? 

 
Напомена: Рок за закључење уговора из 3. Одлуке је 27. децембар 2021. године 
 
До сада су исплаћене субвенције по  закљученим уговорима из I и II Одлуке у укупном износу од 

5.640.000,00 динара од чега 2.876.400,00 динара из градског буџета и 2.763.600,00 динара из средстава 
Националне службе. До краја текуће године ће бити исплаћене све субвенције по закљученим уговорима. 

   
За програм стручне праксе, укупно је било издвојено 3.866.100,00 динара, где је учешће Града износи 

51% или 1.971.711,00 динара, а учешће Националне службе 49%  тј. 1.894.389,00 динара. По јавном позиву, 
поднето је 26 захтева послодаваца за запошљавање 54 лица.  

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање и Градангажованим лицима 
на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћују средства у укупном месечном износу од:  

- 20.000,00 динара за лица са средњим образовањем,  

- 22.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,  

- 25.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем; 
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У складу са расположивим средствима, донете су одлуке и закључени уговори  
према следећој спецификацији: 

 

Одлука 
Датум 
одлуке 

Бр. 
послода-

ваца- 
одлука 

Бр.лица-
одлука 

Износ 
средстава-

одлука 

Бр. 
послода-

ваца- 
одлука 

Бр. 
лица-

уговор 

Износ 
средстава- 

уговор 
Ж / М 

I 14.09.2021. 12 15 3.866.100,00 11 14 3.545.700,00 10ж/4м 

II 30.11.2021. 1 1 320.400,00 1 1 320.400,00 1ж 

укупно     12 15 3.866.100,00 11ж/4м 

 
Напомена: Рок за закључење уговора из 2. Одлуке је 27. децембар 2021. године 
 
 
По овом програму у 2021. години исплаћена су 

средства у износу од 147.392,00 динара из Буџета 
града. Исплата средстава послодавцима се врши на 6, 
9 или 12 месеци и наставиће се у 2022. години, због 
чега ће бити планирана финансијска средства из 
Буџета града у износу од 1.824.318,14 динара на име 
пренетих обавеза у 2022. години. 

За програм стицање практичних знања, укупно је 
било издвојено 3.060.000,00 динара, где је учешће Града 
износило 51% или 1.560.600,00 динара, а учешће 
Националне службе 49%  тј. 1.499.400,00 динара. По 
јавном позиву до сада, поднето је 8 захтева за 10 лица.  

Послодавцу који је засновао радни однос са 
незапосленим  лицем за време стицања знања и 
вештина за рад, Национална служба и Град 
рефундирају послодавцу на месечном нивоу нето 
минималну зараду (за пун фонд радних часова) и 
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално 
осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци (у зависности 
од врсте радног односа). 

У складу са расположивим средствима, донете су 
одлуке и закључени уговори према следећој специ-
фикацији: 

 
 

Одлука 
Датум 
одлуке 

Бр. 
послодаваца 

одлука 

Бр. 
лица-

одлука 

Износ 
средстава – 

одлука 

Бр 
послодаваца 

одлука 

Бр. 
лица 

уговор 

Износ 
средстава –

уговор 
Ж/М 

I 
14.09.2021. 4 6 1.836.000,00 4 5 1.530.000,00 2ж/3м 

II 11.10.2021. 3 5 1.530.000,00 3 4 1.224.000,00 2ж/2м 

Укупно     7 9 2.754.000,00 4ж/5м 

 

 
Укупно исплаћена средства у 2021. години за 

реализацију програма стицање практичних знања 
износе 135.206,89 динара из градског буџета. Исплата 
средстава послодавцима се врши на 6, 9 или 12 месеци 
и наставиће се у 2022. години, због чега ће бити 
планирана финансијска средства из Буџета града  у 
износу од 1.269.333,11 динара на име пренетих 
обавеза у 2022. години. 

За програм Приправника, укупно је било 
издвојено 1.960.784,31 динара, где је учешће Града 
износило 51% или 1.000.000,00 динара, а учешће 

Националне службе 49%  тј. 960.784,31 динара. По 
Jавном позиву за програм Приправника са високим 
нивоом квалификација, поднето је 2 захтева за укупно 
2 лица, али послодавци нису закључили уговоре у 
предвиђеном року. Ове године програм Приправника 
нема интересовања од стране послодаваца, донета је 
Одлука о преусмерењу неутрошених средстава 
намењених за овај програм на програм 
самозапошљавања, код кога постоји велики број 
захтева на чекању, што је регулисано Анексом 
Споразума. 
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ЛАПЗ 2020 

 
Укупно исплаћена средства из градског буџета у 2021. години на име пренетих обавеза ЛАПЗ-а                                     

из 2020. године по програмима: 
 
- „Стручна пракса 2020“  ................................  1.146.980,00 динара 
 
- „Стицање практичних знања 2020“ .............     785.626,15 динара 
 
- „Приправници 2020“  ...................................      313.112,91 динар 
 
                                                             Укупно:  2.245.719,06 динара 

 

 

VIII – Овај План објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

 I Бр. 101-2/2021       ПРЕДСЕДНИК, 

          Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одлука 
Датум  
одлуке 

Бр. 
послода-

ваца- 
одлука 

Бр.лица-
одлука 

Износ 
средстава-

одлука 

Бр.  
посло-

даваца- 
одлука 

Бр.лица-
уговор 

Износ 
средстава- 

уговор 
Ж/М 

I 14.09.2021. 2 2 1.476.000,00 0 0 0 / 

укупно     0 0 0 / 
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617 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 
52/21), члана 32 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 
22. Статута града Крушевца („Службени лист град 
Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
П Л А Н 

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКЕ РАСИНЕ И 

УШЋА ПРИТОКА – ДЕОНИЦА 1 
(ОД ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МОСТА ДО МОСТА У 

ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ) 
 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регула-

ције: 
• Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 
и 52/21) 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19) 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
регулације реке Расине и ушћа притока – деоница 1 
(од железничког моста до моста у Видовданској 
улици), бр. 350-223/2021 од 19.3.2021. г. („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 4/21) 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације реке 
Расине и ушћа притока – деоница 1 (од железничког 
моста до моста у Видовданској улици) на животну 
средину, бр. 350-210/2021 од 19.3.2021.г. („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 4/21) 

 
Плански основ за израду Плана детаљне регу-

лације:  
• План генералне регулације Исток 1 („Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 10/18) 
• Измене и допуне Плана генералне регулације 

Исток 1 у Крушевцу у делу урбанистичке целине 3.3 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 10/21)  

• План генералне регулације Исток 2 („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 5/17, 16/2/19, 18/20) 

• План генералне регулације Север („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 7/17) 

 
 

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

 
Подручје у обухвату ПДР-а обухвата део урба-

нистичке целине 3.3. у оквиру ПГР-а Исток 1. 
  
План генералне регулације Исток 1 („Сл. лист 

града Крушевца“ бр. 10/18) 
 
„Река Расина 
 
Река Расина је сврстана у воде првог реда. 

Карактеристични протицаји: 
Qср год. = 7.96 м3/сец, Q95% = 0.68 м3/сец,                           

Q1% = 405 м3/сец 
 
Површина слива: Ф = 958 км2 
 
Кроз подручје ГУП-а река је регулисана на поје-

диначним деоницама. Планира се потпуна регулација 
тока. Ширина појаса регулације износи просечно 
100м. 

Река Расина је углавном регулисана поред 
Крушевца, на деоници од Мудраковачког моста до 
ушћа. Регулисан профил реке Расине је фиксиран са 
изградњом обалоутврда минор корита. Инудациони 
појас је обезбеђен одбрамбеним насипима. 

Објекти за заштиту од поплава до сада изведени - 
левообални насип уз реку Расину, укупне дужине 
12,2км.“ 

„Природни реципијент за пријем атмосферских 
вода са сливне површине обухваћене границама 
плана је водоток I реда, река Расина уз источну 
границу плана. Конфигурација терена је таква да 
омогућава одвођење атмосферских вода ка Расини са 
целог комплекса обухваћеног овим планом.“ 

„Простор уз реку Расину функционалним, обли-
ковним и амбијенталним карактеристикама пред-
ставља атрактивну зону за развој и унапређење свих 
видова спортско-рекреативних и туристичких садр-
жаја као генератора за стварање спортско рекреа-
тивног центра, пре свега на површинама које су  
неуређене и запуштене.“ 

 
Измене и допуне Плана генералне регулације 

Исток 1 у Крушевцу у делу урбанистичке целине 
3.3 („Сл. лист града Крушевца“, бр. 10/21)  

 
„Пројекат инжењерског објекта: Река Расина – 

Заштита Крушевца од великих вода реке Расине и 
притока, фаза  I – уређење корита и обала реке Расине 
(7.130м) и ушћа притока (Гагловска река, Кобиљска 
река, Брањински јаз и Модричка река) – деоница 1 (од 
железничког моста до моста у Видовданској улици) - 
Идејно решење од стране Института за водопривреду 
„Јарослав Черни“. 

Деоница 1 обухвата потез од железничког моста 
до моста у Видовданској улици. На деоници 1 река 
Расина је делимично регулисана. На једном делу 
деонице постоји деснообални насип, од железничке 
пруге до моста на путу за Појате. 

Појас предвиђен за регулацију реке Расине 
дефинисан је на основу габарита пројектоване регу-
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лације и усаглашен са представницима локалне 
самоуправе и инвеститора.“ 

„Површине око 29,65 ха обухвата простор огра-
ничен улицом Балканском, источном границом цели-
не 3.2, улицом Видовданском и трасом источне 
обилазнице. У овој целини планира се као:  

• претежна намена: парковске површине  и 
река Расина 

• допунска (компатибилна) намена: комерци-
јалне делатнсти КД-03, КД-041, спорт и рекреација 
СР-02, СР-03, вишепородично становање ВС-01 

 
• пратећа намена: заштитно зеленило 
 
приказ намене површина - урбанистичка целина 3.3. 

 

намена простора 
Повр- 
шина 
(ха) 

Заступ- 
љеност 

(%) 

парковске површине 1,45 4,9 

река Расина (појас регулације) 9,89 33,4 

комерцијалне делатности   
КД-03, КД-041 

5,44 18,4 

спорт и рекреација СР-02, СР-03 1,15 3,9 

вишепородично становање ВС-01 3.07 10,4 

саобраћајни коридор - источна 
обилазница 

5,26 17,7 

заштитно зеленило 0,89 3.0 

саобраћајнице 2,50 8,3 

Укупно 29,65 100,00 

 
План генералне регулације Исток 2 („Сл. лист 

града Крушевца“ бр. 5/17, 16/2/19, 18/20) 
 
Подручје у обухвату ПДР-а обухвата део урбани-

стичке целине 7.1 у оквиру ПГР-а Исток 2. 
„Река Расина (водоток I реда) је десна притока 

Западне Мораве. Правац пружења је од југа ка северу. 
Кроз подручје плана водоток  је углавном регулисан, 
изградњом обалоутврда минор корита. Инудациони 
појас је обезбеђен одбрамбеним насипима. Ширина 
појаса регулације износи просечно 100м.“ 

„Водно земљиште и водотоци, као добра од 
општег интереса су под посебном заштитом и користе 
се према прописаним условима, у складу са Законом 
о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12). 

Водно земљиште у заштићеној зони водотока 
дефинисано је: 

• положајем регулационе линије насипа или 
обалоутврде - за регулисане делове корита  

• границом дефинисаном у Закону о водама - за 
нерегулисане делове корита.  

 
Утврђује се зона заштите у појасу од 4м од насипа 

за прилаз возилима при интервенцијама или радовима.  
Уређење водног земљишта подразумева пре свега 

могућност евакуације великих вода, одводњавање, 
стабилизацију корита, као и очување флоре и фауне 
токова и приобаља.“ 

 
 

План генералне регулације Север ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 7/17) 

 
Подручје у обухвату ПДР-а обухвата део урбани-

стичке целине 6.4.4 у оквиру ПГР-а Север. 
Како река Расина тангира тада успостављену 

границу плана у тексту плана нема посебних делова 
које се односе на саму реку. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом катастар-

ских парцела 
 
Граница комплекса обухваћеног Планом детаљне 

регулације реке Расине и ушћа притока – деоница 1 
(од железничког моста до моста у Видовданској 
улици), (у даљем тексту: граница) почиње у крајњој 
северозападној тачки плана која се налази у к.п.бр. 
2170/3 КО Бивоље и иде према истоку кроз к.п.бр. 
2170/3 и 3388/3 КО Бивоље. Одатле скреће према југу 
кроз к.п.бр. 3388/3, 3390/2, 2568/4, 2568/2, 2569/2, 
3405, 2616/2, 2616/7, 2616/1, 2616/6, 2595/3, 2595/4, 
2595/5, 2595/6, 2595/1, 2594/1, 3388/5, 3388/6, 2804/2, 
2809/2, 2810/1, 3888/7, 2816/4, 2817/4, 2818/8, 2828/15, 
2828/3, 2828/2, 2828/1, 3262, 3263/1, 3264/3, 3264/2, 
3264/6, 3264/1, 3267/1, 3266/3, 3268/14, 3267/3, 3267/6, 
3267/7, 3269/1 КО Бивоље и 3225/3 КО Паруновац. Ту 
скреће према западу кроз к.п. бр. 3425/3 КО 
Паруновац, 3388/7 КО Бивоље и 5956 КО Крушевац. 

Затим скреће према северу пролазећи кроз к.п.бр. 
5956, 6035, 4969/1, 4952, 4951, 4950, 4949, 4948, 4946, 
4947 све КО Крушевац, 3388/7, 3265/4, 3260/1, 2828/2, 
3388/7 КО Бивоље, па источном границом к.п.бр. 4391 
и делом 4390/1 КО Крушевац, одакле и даље према 
северу кроз к.п. бр. 4390/1, 4387, 4386/1, 4361, 4360/2, 
па опет 4361, 4360/2, 5955, 4357, 4356, 4345, 4344, 
6135, 4287, 4286, 4285, 4283, 4281 све КО Крушевац, 
па и даље према северу кроз к.п. бр. 2803/1, 2803/2, 
2808, 2804/1, 2802, па опет  2808 и 2804/1 КО Бивоље, 
и даље према северу кроз к.п. бр. 5954/4, 4278, 4277, 
4276, 4273/2, 4272/2, 4271/2, 4270/2, 4269/1, 4267/1, 
4266/1, 4257, 4255/1, 4254/1, 4254/5 и 4254/4 све КО 
Крушевац. Потом наставља према северу кроз к.п. бр. 
3391/1 и 2170/3 КО Бивоље до почетне тачке плана. 

У обухвату плана су делови катастарских парцела 
бр.: 2170/3, 3388/3, 3390/2; 2568/4; 2568/2; 2569/2; 
3405; 2616/2; 2616/7; 2616/1; 2616/6; 2595/3; 2595/4; 
2595/5; 2595/6; 2595/1; 2594/1; 3388/5; 3388/6; 2804/2; 
2809/2; 2810/1; 3888/7; 2816/4; 2817/4; 2818/8; 
2828/15; 2828/3; 2828/2; 2828/1; 3262; 3263/1; 3264/3; 
3264/2; 3264/6; 3264/1; 3267/1; 3266/3; 3268/14; 
3267/3; 3267/6; 3267/7; 3269/1, 3388/7, 3265/4; 3260/1; 
2828/2; 2803/1; 2803/2; 2808; 2804/1; 2802; 3425/3 
3391/1 и целих: 3391/3; 3388/4; 2804; 2809/1; 2810/2; 
2811; 2812; 2813; 2814; 2815; 2795; 3260/2; 3261; 
3266/1; 3265/1; 3265/5 и 3265/6 све КО Бивоље, делови 
катастарских парцела бр.: 5956; 6035; 4969/1; 4952; 
4951; 4950; 4949; 4948; 4946; 4947; 4390/1; 4387; 
4386/1; 4361; 4360/2; 5955; 4357; 4356; 4345; 4344; 
6135; 4287; 4286; 4285; 4283; 4281; 5954/4; 4278; 4277; 
4276; 4273/2; 4272/2; 4271/2; 4270/2; 4269/1; 4267/1; 
4266/1; 4257; 4255/1; 4254/1; 4254/5 и 4254/4 и целих: 
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4254/6; 4254/2; 4255/2; 4268/1; 4268/2; 4288; 4289; 
4358 и 4359 све КО Крушевац, и дела катастарске 
парцеле: 3147/3 КО Паруновац. 

Парцеле у обухвату плана припадају КО Кру-
шевац, КО Бивоље и КО Паруновац.  

Површина обухвата плана је 12ха 62а 43м2.       
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике 

подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике - Од 

северне границе плана надморска висина реке Расине 
креће од око 141,5м до око 144,5м на југу (корито), 
док је околни терен на надморској висини од око 
144,0м на северу до око 151,0м уз јужну границу 
плана. Подручје плана припада сливу реке Расине. 
Терен чине терасне прашинасто песковите глине у 
терасни песак, песковити и заглињени шљунак 
заступљен до дубине 4,0м до 5,0м. У инудационом 
појасу Расине заступљени су најмлађи алувијални 
седименти у танкој повлати и то: глина, шљунковити 
песак и заглињени шљунак дубине 0,2м до 4,0м. 
Подлогу свих седимената чине терцијални лапори, 
добро носиви и претежно водонепропусни. 

Опште климатске карактеристике - Доминатни 
ветрови се јављају из правца исток-југоисток, 
северозапад и југ. 

Сеизмичке карактеристике - На основу карата 
сеизмичких хазарда Републичког сеизмолошког 
завода, подручје Крушевца у целини припада зони 8° 
МЦС, што означава условну повољност са аспекта 
сеизмичности.  

 
Постојећа намена површина 
 
Подручја плана чини део тока реке Расине у повр-

шини која се регулише. Река Расина је водоток I реда. 
У оквиру обухвата плана од намена су засту-

пљене: река Расина (корито реке и неуређена обала), 
највећи део су пољопривредне површине и неигра-
ђене површине, а делом су обухваћене површине са 
наменом комерцијалних делатности, привредних 
делатности, спорт и рекреација. У обухвату су и 
постојећи мостови за друмски саобраћај (око 2150м2), 
железнички мост (око 570м2) и постојећи пешачки 
мост (до спортског игралишта).  

Намена површина 
Повр- 
шина 
(м2) 

Заступ-
љеност 
намене 

(%) 
Река Расина (корито и 
неуређена обала) 

51.000 40 

Комерцијалне делатности, 
привредне делатности, спорт и 
рекреација 

3.845 3 

Пружно земљиште 3.180 3 

Приступни пут 200 - 

Неизграђено земљиште 20.470 16 

Пољопривредно земљиште 47.548 38 

Укупно 126.243 100 

Начин коришћења простора 
 
Деоница 1 обухвата потез од железничког моста 

до моста у Видовданској улици. На деоници 1 река 
Расина је делимично регулисана. На једном делу 
деонице постоји деснообални насип, од железничке 
пруге до моста на путу за Појате. На левој обали 
присутна је ерозија корита и обале.  

На деоници реке (од моста на путу за Појате до 
моста на путу за Каоник) Расина није регулисана. На 
локацији низводно од фудбалског терена постоје 
остаци стабилизационог прага. Корито је обрасло 
растињем, а на појединим локалитетима изразито 
густим. 

Дуж десне обале, паралелно са Расином, пружа се 
Источна обилазница. Пут обилазнице је у насипу 
висине око 2 м. Између обилазнице и корита реке, на 
појединим локацијама, вршено је насипање терена.  

На средишњем делу деонице на десној обали је 
изграђен фудбалски стадион а у његовој близини и 
пешачки мост преко реке. Ова два објекта својим 
положајем доминанто утичу на услове течења у реци 
(кривина и сужени протицајни профил).  

Лево приобаље се налази на високом терену и 
нема ризика од плављења, али на појединим лока-
литетима је стабилност обале и објеката угрожена. 

Десно приобаље и труп пута источен обилазнице 
нису у потпуности заштићени од великих вода 
Расине. На прилогу на ситуацији уцртана је плавна 
зона у постојећем стању при наиласку стогодишње 
меродавне воде.  

На узводном крају деонице, кроз саобраћајни 
пропуст обилазнице се улива поток Бунарац. 

 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети инфра-

структуре 
 
1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

обухвата: 
• постојећи железнички мост на регионалној 

једноколосечној железничкој прузи Сталаћ – Краљево 
- Пожега ширине око 6,2 метара, 

• друмски мост на Источној обилазници 
(планирана траса државног пута IБ реда бр. 38) 
ширине око 11,0 метара (коловоз 7,7 метара и обо-
страни тротоари по 1,65 метара), 

• друмски мост у Улици Балканској ширине око 
12,0 метара (коловоз 7,6 метара и обострани тротоар 
по 2,2 метара), 

• пешачки мост на крају Улице Волтерове, 
укупне ширине око 6,2 метара, 

• друмски мост у Улици Видоваданској (траса 
државног пута IБ реда бр. 38), ширине око 19,5 метара 
(две коловозне траке по 6,0 метара одвојене 
разделним острвом шрине 1,2 метара и обострани 
тротоари по 3,15 метара). 

 
1.4.4.2. Хидротехника 
 
Расина је десна притока Западне Мораве. Дугачка 

је 92км са површином слива од 981 км². Извире на 



162                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                    25.12.2021.  

 

падинама Гоча и Жељина, под Црним Врхом на 
надморској висини од 1340 мнм од изворишних 
кракова Велике и Бурманске реке. У Западну Мораву 
улива се 5 км низводно од Крушевца, на 134м 
надморске висине. 

Расина има бујични карактер, јер су јој амплитуде 
протока врло изражене. Највећи забележени проток 
регистрован је новембра 1979.г. износио је 291м³/с. Да 
би се ублажили велики протоци и зауставио нанос 
који река транспортује, у Златарској клисури је 
1979.г.подигнута брана и формирана акумулација 
„Ћелије“. Акумулација између осталог има и 
функцију водоснабдевања. 

У профилу железничког моста налази се 
хидролошка станица „Бивоље“. 

Деоница 1 обухвата потез од железничког моста 
до моста у Видовданској улици. На деоници 1 река 
Расина је делимично регулисана. На једном делу 
деонице постоји деснообални насип, од железничке 
пруге до моста на путу за Појате. На левој обали 
присутна је ерозија корита и обале. 

На деоници реке (од моста на путу за Појате до 
моста на путу за Каоник) Расина није регулисана. На 
локацији низводно од фудбалског терена постоје 
остаци стабилизационог прага. Корито је обрасло 
растињем, а на појединим локалитетима изразито 
густим. 

Дуж десне обале, паралелно са Расином, пружа се 
Источна обилазница. Пут обилазнице је у насипу 
висине око 2м. Између обилазнице и корита реке, на 
појединим локацијама, вршено је насипање терена. 

На средишњем делу деонице на десној обали је 
изграђен фудбалски стадион, а у његовој близини и 
пешачки мост преко реке. Ова два објекта својим 
положајем доминанто утичу на услове течења у реци 
(кривина и сужени протицајни профил). 

Лево приобаље се налази на високом терену и 
нема ризика од плављења, али на појединим 
локалитетима је стабилност обале и објеката угро-
жена. 

Десно приобаље и труп пута источне обилазнице 
нису у потпуности заштићени од великих вода Расине. 
На узводном крају деонице, кроз саобраћајни пропуст 
обилазнице, у Расину се улива поток Бунарац. 

Може се закључити да постојећи систем заштите 
није заокружен, и да су деформације корита и 
приобаља евидентне, те да не постоји континуална 
линија одбране. 

 
1.4.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоји каблов-

ски вод 10kV „Бензинска станица – Бивоље 6“. 
Постојећи вадушни водови 10kV и 1kV, кабловски 
водови и објекти су приказани у оној мери у којој се 
предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози надлежног РГЗ-а у графичком 
прилогу. 

 
1.4.4.4. Телекомуникације 
 
На подручју обухвата плана постоји подземни 

оптички кабл у улици Савској преко моста на реци 

Расини. Траса овог оптичког кабла није уцртана на 
овереној катастарској подлози са подземним инста-
лацијама, већ је преузета из услова добијених од 
предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. 
и приказана у графичком прилогу. 

 
1.4.4.5. Енергофлуиди 
 
Топлификација 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације не постоје инсталације градског 
топлификационог система. 

 
Снабдевање природним гасом 
 
У обухвату плана, према условима ЈП Србијагас, 

бр. 06-07/12940 од 16.06.2021. год. изграђена је 
дистрибутивна гасоводна мрежа у северном делу у 
зони укрштаја кружног тога и Источне обилазнице од 
челичних цеви максималног радног притиска (МОР) 
16bar, пречника  323,9мм и изграђена дистри-
бутивна мрежа од полиетиленских цеви МОР 4bar, 
како је приказано на ситуацији која је саставни део 
ових услова.  

 
1.4.5. Зеленило 
 
У оквиру Плана, нема уређених зелених повр-

шина. Слободне површине су пољопривредне, делом 
обрађене, а делом запуштене.     

 
 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
 
2.1. Подела на карактеристичне зоне и плани-

рана намена површина са билансом површина 
 
Урбанистичка зона „Деоница 1“ 
 
Урбанистичка зона „Деоница 1“ се састоји од: 

делова урбанистичких потцелина: 3.1.3 и 3.3.1 
опредељених у плану генералне регулације „Исток 1“, 
дела урбанистичке потцелине 7.1.1 опредељене 
планом генералне регулације „Исток 2“ и дела урба-
нистичке потцелине 6.4.4. опредељене планом 
генералне регулације „Север“. 

Подручје плана чини регулисани ток реке Расине 
– деоница 1.   

У оквиру пројекта за деоницу 1, планирани су радови 
на регулацији водотока према тзв. „градском типу“ 
регулације водотока. Укупна дужина деонице је 1650м.  

На деоници 1 су планирани следећи регулациони 
радови: израда обалоутврде минор и мајор корита, 
просецање кривине реке, израда насипа и заштитних 
зидова дуж леве и десне обале, израда стабили-
зационих прагова и израда пропуста потока. 

Уређење водотока подразумева следеће радове - 
објекте: 

• Подужни пад природног корита је сведен на 
пројектовани пад од 3,0 ‰  
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• Због изграђених објеката (фудбалски стадион 
и пешачки мост) који својим положајем доминантно 
утичу на услове течења у реци (кривина и сужени 
протицајни профил моста), предвиђено је просецање 
кривине корита (стац 1+500) што је неопходно 
регулисање ради хидраулички исправног спровођења 
реке кроз профил моста.  

• Како би се регулисано корито заштитило од 
флувијалне ерозије и извршила стабилизација корита 
реке, предвиђено је облагање косина минор и мајор 
корита израдом обалоутврде од ломљеног камена у 
бетону односно у цементном малтеру. Обалоутврда 
од камена у бетону се поставља на локалитетима код 
који је нагиб косине већи и где су динамички 
притисци од воде већи. 

• У зонама где је обала нижа од потребног 
протицајног профила предвиђена је израда заштитних 
насипа, како би се локални терен и саобраћајница 
заштитили од изливања велике воде реке Расине. 
Заштита локалног терена је неопходна због предви-
ђеног урбанистичког уређења земљишта.  

• Стабилизација дна корита дуж предметне 
регулације је предвиђена да се изврши израдом 
стабилизационих прагова.  

• Због усвојеног типског попречног профила 
односно предвиђене нивелете главног корита и већ 
изграђених објеката неопходно је извршити додатно 
осигурање, стабилизацију или заштиту леве и десне 
обале са армиранобетонским зидовима (зоне – 
локалитети грађевинских објеката).  

• Увођење потока на десној обали низводно од 
моста (стац 1+650) у регулисано корито је предвиђено 
да се изврши путем пропуста кроз тело насипа. На 
низводном крају пропуста предвиђен је жабљи 
поклопац како заштита од враћања воде при високим 
нивоима реке Расине.  

Појас предвиђен за регулацију реке Расине дефи-
нисан је на основу габарита пројектоване регулације. 

У оквиру опредељеног појаса регулације 
пројектовани приступни пут се плански опредељује у 
делу леве обале, и у делу десне обале до фудбалског 
игралишта као пешачка стаза која се преклапа са 
трасом приступног пута, а као саобраћајница у делу 
од фудбалског игралишта да моста у Балканској 
улици, која се користи као приступна саобраћајница 
за парцеле које тангирају планско подручје са западне 
стране и који су планом за то подручје опредељене за 
комерцијалну делатност. 

 

Намена површина 
Повр- 
шина 
(м2) 

Заступ-
љеност  

(%) 

Регулисани ток корита реке 
Расине 

42.525 34 

Уређене површине 
регулисаног тока  

83.718 66 

Укупно 126.243 100 

 

 

2.2. Урбанистички услови за уређење и 
изградњу површина и објеката јавне намене са 
пописом парцела 

  
Уређење површина јавне намене се односи на 

формирање грађевинских парцела за јавне површине. 
Грађевинска парцела бр. 1 (река) се састоји од 

делова катастарских  парцела бр.: 3388/7, 3425/3, 3269/1, 
3267/7, 3267/6, 3267/3, 3268/14, 3267/1, 3266/3, 3264/1, 
3264/6, 3264/2, 3264/3, 3265/4, 3263/1, 3262, 3260/1, 
2828/1, 2828/2, 2828/3, 2828/15, 2828/8, 2817/4, 2816/4, 
3388/6, 2810/1, 2809/2, 2808, 2803/2, 2803/1, 2804/1, 
3388/5, 2802, 3388/3, 2594/1, 2595/1, 2595/6, 2595/5, 
2595/4, 2595/3, 2616/6, 2616/1, 2616/7, 2616/2, 3405, 
2568/2, 2569/2, 2568/4, 3390/2, 3388/2, 2170/3 и 3391/1 и 
целих к.п.бр.: 3265/6, 3265/5, 3265/1, 3266/1, 3265/3, 
3261, 3260/2, 2815, 2814, 2813, 2812, 2811, 2810/2, 2795, 
2809/1, 2804/3, 3388/4 и 3391/3 све КО Бивоље.  

Грађевинска парцела бр. 2 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 5956, 6035, 4969/1, 
4952, 4951, 4950, 4949, 4948 и 4946 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела бр. 3 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 4390/1, 4387, 
4386/1, 4360/2, 4361, 5955, 4357, 4345, 4344, 6135, 
4287, 4286, 4285, 4283 и 4281 и целих к.п.бр.: 4359, 
4358, 4289 и 4288 све КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 4 (река) се састоји од 
делова катастарских  парцела бр.: 5954/4, 4278, 4277, 
4276, 4273/2, 4272/2, 4271/2, 4270/2, 4269/1, 4269/2, 
4267/1, 4266/1, 4257, 4255/1, 4254/1, 4254/5 и 4254/4 и 
целих к.п.бр.: 4267/2, 4268/2, 4268/1, 4255/2, 4254/2 и 
4254/6 све КО Крушевац.  

 
Напомена: У случају неслагања бројева ката-

старских и грађевинских парцела из текстуалног и 
графичког дела важе бројеви катастарских и грађе-
винских парцела из графичког прилога. 

 
2.3. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре 

  
2.3.1. Саобраћајна инфраструктура и  
нивелација 
 
У планираном стању задржавају се сви постојећи 

мостови, док се планира нови друмски мост на 
Источној обилазници (планирана траса државног пута 
IБ реда бр. 38), низводно од постојећег моста и истих 
димензија (ширине око 11,0 метара  - коловоз 7,7 
метара и обострани тротоари по 1,65 метара). 

Низводно од пешачког моста (око 110 метара) 
почиње траса планиране улице у насељу на десној обали 
која се пружа све до око 7 метара испред друмског моста 
у Улици Балканској. Ова улица се поклапа са трасом 
приступног пута који се пружа дуж реке Расине. 

За кретање пешака приказане су примарне пеша-
чке стазе које се преклапају са трасом приступног 
пута, које су на графичком прилогу дате у ширини од 
5,0м и које се могу интегрисати са бициклистичким 
стазама. Све стазе, примарне и остале које се могу 
остварити у оквиру уређених зелених површина се 
даље разрађују пројектима партерног уређења. 
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Планирана улица у насељу, пешачка стаза која се 
преклапа са приступним путем, као и приступни пу-
теви су дати у графичком прилогу бр. 3 Регулационо 
нивелациони план. 

 
Нивелација 
 
Простор обрађен Планом детаљне регулације 

реке Расине – деоница 1, простире се између мостова 
на државном путу Iб реда бр. 38 на ул. Савској и ул. 
Видовданској, а  обухваћен је у Плановима генералне 
регулације „Исток 1“, „Исток 2“ и „Север“.  

Идејно решење регулације реке дао је Институт за 
водопривреду „Јарослав Черни“ а.д, под називом про-
јекта „Заштита Крушевца од великих вода реке Расине 
и притока фаза 1 – уређење корита и обале реке Расине 
(7130м) и ушћа притока (Гагловска река, Кобиљска 
река, Брањински јаз и Модричка река) - деоница 1 – од 
железничког моста до моста у Видовданској улици“, 
одакле су за потребе израде регулационо нивелационог 
плана преузете висинске коте. 

Подужни падови пешачких стаза крећу се од 
0,22% до 0,27%. Растојање између ових тачака је дато 
до тачности на 1цм, са падом на тој деоници 
израженим у процентима и са смером пада. 

 
2.3.2. Хидротехника 
 
Хидролошки подаци 
 
Према расположивим подацима, меродавни мак-

симални протицаји, за следеће вероватноће појаве, 
Q1%, Q2%, Q5% и Q10%, су: 

P (%) Т (год) Qmax,p, (м3/s) 

1 100 435 

2 50 390 

5 20 325 

10 10 285 

 
Критеријуми заштите 
 
Река Расина, као водоток I реда, припада водном 

подручју „Морава“ и у надлежности је ЈВП 
„Србијаводе“. 

 
Стратегија управљања водама на територији 

Републике Србије представља јединствен плански 
документ којим се утврђују дугорочни правци 
управљања водама на територији Републике Србије. 

 
Степен заштите од поплава спољним водама 

зависи од техничко-економских, еколошких, социјал-
них и других критеријума, услова и ограничења. 
Дефинише се за сваки систем или касету (брањени 
простор), на основу броја становника и висине 
потенцијалних штета од поплава. 

 
Препоручени степен заштите за нове системе, као 

и за постојеће системе који се дограђују или 
реконструишу, приказан је на слици. Степен заштите 
који обезбеђују грађевински објекти једнак је поврат-
ном периоду велике воде, која је била меродавна за 
димензионисање објекта 
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Имајући у виду предложене критеријуме који су 
дати у Стратегији и у Водопривредној основи, значај 
и положај штићеног подручја, усвојених планских 
аката, усваја се да усвојени критеријум заштите од 
великих вода реке Расине буде од вода 100-годишњег 
повратног периода (Q1%) са резервним надвишењем 
насипа од 0.5м. 

Решење заштите Крушевца од великих вода реке 
Расине - деоница 1, предвиђа изградњу заштитних 
објеката (обалоутврда, насипа и зидова) за одбрану од 
поплава. 

Циљ израде планске и пројектне документације је 
заштита Крушевца од великих вода реке Расине, са 
степеном заштите који је усклађен са значајем штићених 
вредности. Усвојен је критеријум заштите од великих 
вода реке Расине као заштита од воде 100-годишњег 
повратног периода (Q2%=435 m3/s), са резервном 
висином од 0,5м за надвишење насипа и зидова. 

 
2.3.3. Електроенергетика 
 
Предметним планом је предвиђена спољна 

расвета пешачких стаза. Спољну расвету предвидети 
тако да буду задовољени основни светлотехнички 
услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у гра-
фичком прилогу. 

 
Правила за изградњу електроенергетских 

објеката 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

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

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски кабло-

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

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

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

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова верти-

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

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

 

Приближавање и укрштање енергетских и 
телекомуникационих каблова 

 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

ла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања 
треба да буде: у насељеним местима: најмање 300, по 
могућности што ближе 900, ван насељених места:  
најмање 450. Енергетски кабл, се по правилу, поставља 
испод телекомуникационог кабла. Уколико не могу да 
се постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Размаци и 
укрштања према наведеним тачкама се не односе на 
оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде мањи 
од 0,3м. Телекомуникациони каблови који служе ис-
кључиво за потребе електродистрибуције могу да се 
полажу у исти ров са енергетским кабловима на нај-
мањем размаку који се прорачуном покаже задовоља-
вајући, али не мањем од 0.2м.  При полагању енергет-
ског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти ров и 
телекомуникационог кабла за потребе даљинског управ-
љања трансформаторских станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енер. каблова са цевима 

водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

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

 
2.3.4. Телекомуникације 
 
У границама плана није планирана изградња нове 

ТК мреже. 
 
2.3.5. Енергофлуиди 
 
Топлификација 
 
Није планирана изградња топлификационог 

система. 
 
Снабдевање природним гасом  
 
При планирању саобраhајница и уређењу терена 

потребно јс поштовати прописане внсине надслоја у 
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односу на укопан гасовод у зависности од услова 
вођења (у зеленој површини, испод коловоза и сл.): 

• минимална висина надслоја у односу на 
укопан гасовод у зеленој површини је 0,8м, 

• минимална висина надслоја у односу на 
укопан гасовод у тротоару (рачунајуhи од rорње 
ивице цеви до rорње кoте тротоара) је 0,8м за гасовод 
од челичних цеви MОP 16bar, односно 1,0м за гасовод 
од полиетиленских цеви МОР 4bar. 

 
У појасу ширине по 3,0м са сваке стране 

рачунајући од осе гасовода минималног радног 
притиска МОП 16.0 и 4.0бар, на местима укрштања и 
паралелног вођења, предвидети извођење свих 
земљаних радова ручним ископом. 

У зони 5,0м лево и десно од осе постојећих 
гасовода није дозвољено надвишивање (насипање 
постојећег терена), скидање хумуса, односно промена 
апсолутне коте терена. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајни-
цама, оса гасовода је по правилу под правим углом у 
односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће 
извести дазвољена су одступања до угла од 60°. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајни-
цама минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње коте коловозне конструкције, без 
примене посебне механичке заштите, ако се 
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 
оптерећење утврди да је то могуће, износи 1,35м. 

Приликом укрштања гасовода са саобра-
ћајницама минимална висина надслоја од горње 
ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције 
када се гасовод механички штити и полагањсм у 
заштитну цев, износи 1,0м, ако се статичким 
прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење 
утврди да је то могуће. 

Полагање гасовода дуж саобраћајница се врши без 
примене посебне механичке заштите ако се статичким 
прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди 
да је то могуће, с тим да минимална дубина укопавања од 
горње ивице гасовода до горње коте коловозне 
конструкције пута у том случају износи 1,35м, а све у 
складу sa условима управљача пута. 

Приликом укрштања гасовода са регулисаним 
воденим токовима минимална висина надслоја од 
горње ивице гасовода до дна регулисаних корита 
водених токова износи 1,0м, односно приликом 
укрштања гасовода са нерегулисаним воденим 
токовима минимална висина надслoја од горњe ивице 
гасовода до дна нерегулисаних корита водених токова 
износи  1,5м. 

При паралелном вођењу гасовода са другим 
инсталацијама, обавезно је поштовање Правилника о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима до 16bar („Сл. гласник 
РС“ бр. 86/15).  

Није дозвољено паралелно вођење водова изнад и 
испод гасовода и постављање шахта изнад гасовода. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу 
поставља изнад канализације. Уколико се мора 
поставити испод, неопходно је применити додатне 
мере ради спречавања евентуалног продора гаса у 
канализацију. 

2.4. Услови за уређење зеленила 
 
Зеленило јавног коришћења - зеленило на 

површинама јавне намене 
 
Простор у обухвату Плана је опредељен за 

регулацију корита реке Расине.  
У складу са условима ЈВП „Србијаводе“ Београд, 

Водопривредни центар „Морава“ Ниш, водно 
земљиште се може користити за спорт, рекреацију и 
туризам. У складу са тим, у овом појасу могу се 
градити објекти намењени спорту и рекреацији у 
партеру, на начин који не угрожава протицање воде у 
случају изливања реке. Простор за реализацију 
садржаја укључује саме обале реке у оквиру 
регулације Расине. Могу се градити игралишта за 
мале спортове, тенис, трим стазе, фитнес на 
отвореном, дечја игралишта, шетне стазе, терени за 
летње спортове и сви остали објекти у терену који не 
угрожавају основну намену простора, односно 
регулацију реке.  

Зеленило је у том смислу важан елемент који 
ствара услове за реализовање планираних садржаја и 
даје допринос повољнијим микроклиматским 
условима, али и активно учествује у организацији 
простора. Правилним избором врста треба створити 
повољне услове за боравак крај реке, али истовремено 
не угрозити протицање воде у плавном подручју.   

Зеленилом се даје неопходна дикамика и колорит 
целокупној површини. Зеленило у појасу регулације 
реке има и изражену заштитну улогу у смислу 
заштите од ерозије. Све површине које нису под 
водопривредним објектима и теренима за спорт  
рекреацију морају се затравнити. 

Забрањено је садити високо дрвеће на насипу. 
Приступна саобраћајница је планирана истовре-

мено као пешачка зона, тако да се планира  њено 
опремање одговарајућим мобилијаром као и 
зеленилом. Зеленило може да има карактер линеарног 
зеленила са класичним дрворедом или системом 
жардињера.  

Забрањена је садња инвазивних и врста које су 
детерминисане као алергене. 

Основу зеленила треба да чине аутохтоне и 
алохтоне врсте, прилагожене условима и са малим 
захтевима у одржавању. 

 
2.5. Степен комуналне опремљености грађе-

винског земљишта по целинама или зонама који је 
потребан за издавање локацијских услова, односно 
грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату 
плана, не подразумева посебно постојање комуналне 
инфраструктуре, као и саобраћајног приступа. 
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2.6. Услови и мере заштите планом обухваће-
ног подручја  

 
2.6.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
На подручју у обухвату плана не налази се ни 

једно утврђено, нити добро које ужива претходну 
заштиту у складу са Законом о културним добрима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 99/11-др. 
закон).  

• Уколико се приликом земљаних радова наиђе 
на остатке материјалне културе из прошлости, 
инвеститор и извођач су дужни да прекину радове и 
обавесте надлежни Завод 

• Инвеститор и извођач су у обавези да 
предузму мере заштите како се добро под претходном 
заштитом не би уништило или оштетило 

• Забрањено је неовлашћено прикупљање 
археолошког материјала 

• Стручно лице Завода може да пропише 
заштитна археолошка истраживања или праћење 
радова. Све трошкове до предаје евентуално откри-
веног материјала сноси инвеститор.  

 
2.6.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара  
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, 03 бр. 021-1947/2, од 22.07.2021. године, 
обухват ПДР-а не захвата заштићена подручја за које 
је спроведен или покренут поступак заштите, као ни 
еколошки значајна подручја националне еколошке 
мреже.  

Планирана детаљна намена површина усклађена 
је са претежном наменом из плана вишег реда (ПГР 
„Исток 1“), као и плановима вишег реда ГУП Кру-
шевца и Просторни план града.  

Обзиром на планиране намене, у циљу заштите 
природе и биодиверзитета, од посебног значаја је да 
се све планиране активности и садржаји усаглашени 
са важећим прописима и стандардима.   

На основу утврђеног постојећег стања и 
географских фактора, односно припродних каракте-
ристика и израђене Хидролошке студије, а ради 
реализације пројекта Заштита Крушевца од великих 
вода реке Расине и притока, дефинисани су 
максимални протицаји и утврђени нивои подземних 
вода, висина насипа и габарити минор и мајор корита.  

Планирано уређење водотока и ојачање 
постојећих одбрамбених насипа спроводи се у оквиру 
дефинисане регулације, а у односу на планиране 
намене у окружењу.       

Максимално очување жбунасте речне вегетације 
и вредних примерака дендрофлоре поред водотока, 
као линијског локалног еколошког коридора, а 
постојеће и планиране зелене површине повезане су 
линијским зеленилом у систем градских зелених 
површина.  

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања обавезно је: 

• Обавезно поштовање дефинисаних урбани-
стичких параметара, заступљеност зелених затравље-
них површина, прописана удаљења и растојања, 
пажљив избор садног материјала за уређење и 
заштиту обала и приобалног земљишта;  

• Приликом извођења радова на уређењу 
водотока посебно водити рачуна о евакуацији воде, 
минималним скретањем тока, односно није 
дозвољено прекидање речног тока;  

• Пројектована висина стабилизационих 
прагова не сме да омета кретање риба и водених 
организама (рибље стазе, еколошки прелази) у складу 
са Правилником о специјалним техничко-техно-
лошким решењима која омогућавају несетану и 
сигурну комуникацију дивљих животиња ("Службени 
гласник РС", бр. 72/2010);  

• Очување одраслих вредних примерака 
дендрофлоре, као и очување гнезда и станишта птица 
у периоду гнежђења од 01. марта до 31. јула;  

• Прибављање инжењерско-геолошких и 
хидро-техничких услова изградње насипа, како би се 
при изградњи и експлоатацији очувала инжењерско 
геолошка својства терена, односно очувала стабил-
ност околног терена, а ради спречавања појаве 
процеса ерозије у зони речног корита; 

• Већа примена биолошких и биотехничких 
мера у комбинацији са одговарајућим техничким 
мерама, код противерозионих мера, у заштити од 
клизишта и ерозије, до нивоа функционалне стабили-
зације терена;  

• При изградњи користити природне мате-
ријале, који у себи немају радиоактивне и друге 
штетне и опасне материје;    

• Уређење и озелењавање слободних површина 
и формирање заштитних зелених површина, у складу 
са планираном наменом, а у функцији уређења и 
регулације водотока, применом аутохтоних врста које 
су карактеристичне за окружење, уз избегавање врста 
које су алергене и инвазивне;  

• По окончању радова извршити санацију свих 
деградираних површина; 

• Уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко - 
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, извођач радова је 
дужан да у року од 8 дана обавести надлежно 
Министарство животне средине и да предузме све 
мере заштите до доласка овлашћеног лица. 

  
2.6.3. Услови и мере заштите животне средине  
 
Надлежно одељење Градске управе је у складу са 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину,  донело Одлуку о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
реке Расине – деоница 1 на животну средину („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 4/2021).  

Према Просторном плану града Крушевца и 
Стратешкој процени утицаја на животну средину, а на 
основу извршене еколошке валоризације простора, 
река Расина са приобаљем је дефинисана као 
еколошка зона „Расина“, док је према Генералном 
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урбанистичком плана Крушевца 2025. дефинисана 
као еколошки појас „Расина“. 

У циљу заштите и унапређења животне средине 
на планском и ширем подручју,  дефинисане су мере 
за ограничење негативних утицаја на животну 
средину. Мере су дефинисане на основу процене 
постојећег стања животне средине, природних и 
створених вредности, капацитета животне средине и 
планиране регулације. Све активности на планском 
подручју морају обезбедити заштиту и очување 
квалитета реке Расине.  

 
Заштита ваздуха 
 
На простору плана нису вршена мерења у 

контексту параметара квалитета ваздуха, обзиром да 
нема потенцијалних загађивача ваздуха. Нагативни 
утицаји на воде и земљиште су присутни, јер су 
евидентирани бројни изливи дуж целог тока реке 
Расине, као и бројне дивље депоније. 

Емисија загађивача на обухваћеном подручју 
делимично је ублажена техничким решењима, као и 
планираним уређењем корита и обала реке. У 
контексту заштите животне средине планског 
подручја неопходно је предузети одређене мере 
заштите вода, земљишта и ваздуха. 

Све активности на планском подручју морају се 
спроводити искључиво на основу правила из овог 
плана и водним условима/актима надлежног водо-
привредног предузећа. 

 
Мере заштите ваздуха: 
 
• контрола квалитета ваздуха се спроводити 

према програму мониторинга града Крушевца, 
успостављање мониторинга квалитета ваздуха на 
подручју плана; 

• реализацију прикључних и интерних саобра-
ћајница извршити према меродавном саобраћајном 
оптерећењу, како би се обезбедила добра саобраћајна 
проточност;  

• обезбедити одговарајући проценат зелених и 
незастртих површина на парцелама, аутохтоним 
дрвенастим и жбунастим, брзорастућим врстама, 
отпорним на загађење, при чему треба избегавати 
алергене врсте;  

• у оквиру планског подручја одржавати макси-
малан ниво комуналне хигијене. 

 
Мере заштите од буке:  
 
• обавезна је примена мера техничке заштите од 

буке за све активности, генераторе буке;  
• обавезно је подизање заштиних баријера 

(вештачких и/или природних) у зонама утицаја. 
 
Заштита вода 
 
Река Расина, као водоток I реда, припада водном 

подручју – „Морава“ и у надлежности је ЈВП 
„Србијаводе“. 

Стратегија управљања водама на територији 
Републике Србије представља јединствен плански 

документ којим се утврђују дугорочни правци 
управљања водама. 

У оквиру анализе великих вода дефинисане су 
рачунске велике воде Расине, као и Кобиљске и 
Гагловске реке на посматраној деоници, за повратне 
периоде од 100, 50 и 20 година. 

Степен заштите од поплава спољним водама 
зависи од техничко-економских, еколошких, соција-
лних и других критеријума, услова и ограничења. 
Усвојени критеријум заштите од великих вода реке 
Расине треба да је од вода 100 - годишњег повратног 
периода (Q1%) са резервним надвишењем насипа од 
0,5м изградњом заштитних објекта (обалоутврда, 
насипа и зидова) за одбрану од поплава.    

На реци Расини Републички хидрометеоролошки 
завод Србије (РХМЗ) врши систематска осматрања 
водостаја и одређивања протока на хидролошким 
станицама Брус, Равни и Бивоље. Најближа је ХС 
Бивоље, која се налази непосредно низводно од 
посматране деонице.  

Усвојено је сепаратно одвођење канализационих 
и атмосферских отпадних вода до реципијената. 
Регулацијом водотока и изградњом објеката 
хидротехничке инфраструктуре у складу са условима 
из овог плана, смањује се могућност загађења 
водотока отпадним водама, као и подземних вода.   

Стабилизација дна корита дуж регулације 
планирана је израдом стабилизационих прагова, чија 
висина не сме да омета кретање риба и водених 
организама (рибље стазе, еколошки прелази).   

 
Мере заштите:  
 
• забрањено је упуштање (уношење) свих врста 

отпадних вода и загађујућих супстанци, које могу 
довести до погоршања тренутног стања воде у 
реципијенту, као и погоршања стања подземних вода 
на планском подручју;  

• забрањено је депоновање и просипање у зони 
форланда и у корита за велику воду, било каквих 
материјала који могу загадити воде;  

• забрањено је прање возила, машина, опреме и 
уређаја у водама и на водном земљишту; 

• забрањено је испуштање свих категорија и 
типова отпадних вода, без претходног пречишћавања.   

    
Заштита земљишта 
 
Предвидети истражне радове, односно истражне 

бушотине на ниској речној тераси леве обале и на 
високом платоу десне обале, као и у зони корита, 
посебно на микро локацији у зони пешачког моста и 
игралишта, због постојања стрме нестабилне леве 
обале, на којима би се испитао гранулометријски 
састав, запреминске тежине и отпорност на смицање.  

Због ограниченог простора, сервисни путеви су 
планирани на круни насипа, а уређење форланда 
обала и насипа затревљивањем.  

Уређење приобаља и простора који непосредно 
прати регулисано корито, како би се остварила 
функционална целина са окружењем и остварила веза 
са парковским површинама и планираним наменама.  
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Регулацијом водотока и уређење обала допри-
носи да се све деградиране површине приближе 
природним условима и приведу планираној намени. 

Обавезна је санација свих деградираних повр-
шина. Забрањено је депоновање отпада и изливање 
отпадних вода.   

 
Мере заштите:  
 
• обавезно планирање и спровђење превентив-

них мера заштите приликом коришћeња земљишта у 
циљу спречавања ерозије земљишта;  

• управљање отпадом у складу са Законом о 
управљању отпадом и локалним планом, преко 
надлежног комуналног предузећа;  

• уређење и формирање нових зелених површина; 
• обавезна је санација или рекултивација свих 

деградираних површина; 
• при извођењу земљаних радова на ископу 

терена, обавезне су мере за очување стабилности 
терена; у случају да у току извођења грађевинских 
радова и приликом експлоатације планираних објеката 
и садржаја дође до појаве ерозије, обавезне су мере 
заштите терена, у складу са важећим прописима.  

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње  
 
У процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 
припреми терена и изградњи објекта потребно је 
планирати и применити следеће мере: 

• све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о плани-
рању и изградњи и прописа који регулишу ову област; 

• изградња нових објеката условљена је форми-
рањем уређених зелених површина у одговарајућем од-
носу, односно адекватне процентуалне заступље-ности; 

• правно или физичко лице које деградира 
животну средину дужно је да изврши ремедијацију 
или на други начин санира деградирану животну сре-
дину у складу са пројектима санације и ремедијације; 

• у току израдње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање; 

• грађевинског материјала током транспорта; 
• отпадни материјал који настане у процесу 

изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

• материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане 
кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

• ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и обавести надлежну органи-
зацију Завод за заштиту споменика културе;  

• ако се у току радова наиђе на природно добро, 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеро-
лошко-петрографског порекла, за које се 

претпоставља да има својство природног споменика, 
извођач радова је дужан да о томе обавести 
Министарство животне средине у року од осам дана и 
предузме потребне мере заштитеод уништења и 
крађе, до доласка овлашћеног лица.   

 
2.6.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Имајући у виду намену планског подручја мере 

заштите од пожара нису потребне. 
Саставни део плана су и предходни услови за 

зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09.17.1 бр. 217-228/21 од 14.06.2021.г. 

 
2.6.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и култур-

них добара од природних непогода, планира се у 
складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при 
ванредним ситуацијама и изради интегралног 
информационог система о природним непогодама. На 
основу Закона о ванредним ситуацијама, јединица 
локалне самоуправе израђује План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.6.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републи-

чког сеизмолошког завода, подручје обухваћено 
Планом у целини припада зони 8° МЦС, што означава 
условну повољност са аспекта сеизмичности и није 
област са сопственим трусним жариштем. У односу 
на максимални очекивани интензитет земљотреса, 
заштита подразумева обавезну примену техничких 
прописа за изградњу на сеизмичким подручјима при 
пројектовању и грађењу. 

 
2.6.7. Услови прилагођавања потребама 
одбране земље и мере заштите од ратних  
дејстава 
 
У складу са условима надлежног министарства за 

израду предметног плана нема посебних услова и 
захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 

Услови заштите и уређења насеља у случају рата 
или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне органи-
зације града, размештају објеката од виталног значаја 
и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.6.8. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 
адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 
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Обавезни елементи приступачности су: 
• елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика;  
• елементи приступачности кретања и боравка 

у простору – стамбене и стамбено–пословне зграде и 
објекти за јавно коришћење;  

• елементи приступачности јавног саобраћаја. 
 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању 
обезбедити услове за несметано кретање деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката којим се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС“, бр.22/15) и и уз поштовање одредби 
Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр.33/06). 

У складу са стандардима приступачности осигу-
рати услове за несметано кретање на следећи начин: 

• на свим пешачким прелазима висинску 
разлику између тротоара и коловоза неутралисати 
обарањем ивичњака; 

• на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са обод-
ним саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза; 

• обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту; 

• тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на 
правац кретања износи 2%; 

• избегавати различите нивое пешачких про-
стора, а када је промена неизбежна, савладавати је и 
рампом поред степеништа. 

 
2.7. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности оба-везна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних техно-
логија, енергетски ефикасних материјала, система и 
уређаја, што треба да доведе до смањења укупне 
потрошње примарне енергије, а у складу са пропи-
сима из ове области, Правилником о енергетској 
ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11) и 
Правилником о условима, садржини и начину изда-
вања сертификата о енергетским својствима зграда 
(„Сл. гласник РС“, бр. 69/12, 44/18 – др. закон) и др. 

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасно-

сти: 
 
• рационална употреба квалитетних енергената 

и повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга; 

 

• рационално коришћење необновљивих при-
родних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће; 

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

 
Посебне мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 
• побољшање енергетске ефикасности јавне 

расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу; 

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

планова парцелације, односно препарцелације 
 
Планом се одређује израда пројеката парцела-

ције, одн. препарцелације за: 
• површину јавне намене – река Расина - 

деоница 1, која је цео обухват плана, а по указаној 
потреби ради формирања грађевинских парцела у 
складу са условима из плана. 

 
3.2. Урбанистички услови за парцелацију, 

регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за планирану намену. 
 
3.2.1. Урбанистички услови парцелације 
 
Грађевинске парцеле су опредељене овим планом 

и чине парцеле за површине јавне намене – река 
Расина – деоница 1 и формиране су у складу са 
утврђеним појасом регулације, а према катастарским 
општинама у обухвату плана. 

 
3.2.2. Урбанистички услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене.  

Регулациона линија дефинисана је у графичком 
прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони план“. 

 
3.2.3. Урбанистички услови изградње 
 
Дозвољена намена 
 
На деоници 1 су планирани следећи регулациони 

радови: 
• израда обалоутврде минор и мајор корита 
• просецање кривине реке 
• израда насипа и заштитних зидова дуж леве и 

десне обале 
• израда стабилизационих прагова и израда 

пропуста потока 
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Врста и намена објеката чија је изградња 
забрањена 

 
Власници и корисници водног земљишта и 

водних објеката су дужни да поштују забране, 
ограничења, права власника и корисника водног 
земљишта и водних објеката, а у складу са чл. 133, 
134, 135, 136 и 139 Закона о водама („Сл. гласник РС“, 
бр. 30/10, 93/12 и 101/16). 

Забрањена је изградња објеката и извођење 
радова на простору предвиђеном за заштитне 
појасеве, односно не могу се градити објекти и 
вршити радови супротно разлогу због којег је појас 
успостављен. 

 
Изградња у односу на инфраструктурне коридоре 
 
У свему се придржавати услова надлежних 

институција којима је одређена могућност изградње. 
 
Услови за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
Према условима утврђених Планом у делу 2.2 

Општа правила уређења простора, 2.3. Услови за 
уређење и изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре и условима надлежних институција. 

 
Попречни профили корита и обалоутврда 
 
Усваја се сложени тип попречног профила 

трапезног облика са бермама на косинама страница и 
банкином на врху.  

На овој деоници су предвиђају се 2 типа сложеног 
корита Тип 1 и Тип 2 као и њихова комбинација по 
левој и десној обали. 

 
Тип 1 
 
Тип 1 обалоутврде одговара природном кориту 

реке, и планира се да буде највише заступљен у 
регулацији реке. Минор корито је ширине 20,0м, 
нагиб страница је 1:1,5, а дубина минор корита је 2,0м.  

Косине корита се облажу каменом пречника 30цм 
који се поставља на слој шљунка дебљине 10-15цм и 
чије се спојнице заливају цементним малтером. 
Пречник камена се усваја на основу препорука према 
средњој профилској брзини и средњој дубини. Испод 
слоја шљунка се поставља геотекстил тип 250. Укупна 
дебљина облоге је 40цм.  

Изнад обале минор корита предвиђена је банкина 
минималне ширине 3,0м. За банкине је предвиђено да 
се затраве а на критичним локацијама калдрмишу. 

У наставку, изнад банкине се предвиђа коса обала 
мајор корита у нагибу 1:1.5, максималне висине 2,0м. 
У случају да је обала нижа, косина обалоутврде иде 
до терена. Минимално растојање од краја 
обалоутврде до следеће косине обалоутврде или 
насипа је 3,0м. За банкину или форланд реке је 
предвиђено затрављивање. 

 
 
 

Тип 2 
 
Тип 2 обалоутврде се предвиђа на локацијама где 

је протицајни профил сужен, или где су обале реке 
стрме (на конкавним кривинама). Такође, овај тип 
обалоутврде се поставља на локалитетима где су 
брзине воде и динамички притисци од воде већи.  

Минор корито је ширине 20,0м, нагиб страница је 
1:1, а дубина минор корита је 4,0м. Косине корита се 
облажу каменом пречника 30цм који се поставља на 
слој свежег бетона дебљине 15-20цм и чије се 
спојнице заливају цементним малтером. Пречник 
камена се усваја на основу препорука према средњој 
профилској брзини и средњој дубини. Слој бетона се 
ослања на филтарски слој од шљунка природне 
мешавине испод кога је постављен геотекстил тип 
250. Укупна дебљина облоге је 30цм.  

Изнад обале минор корита предвиђена је банкина 
минималне ширине 3,0м. За банкине је предвиђено да 
се затраве, а на критичним локацијама калдрмишу. 

У наставку, изнад банкине се предвиђа коса обала 
мајор корита у истом нагибу 1:1 максималне висине 
2,0м . У случају да је обала нижа, косина обалоутврде 
иде до терена. За банкину или форланд реке се 
предвиђа затрављивање. 

 
Насипи 
 
За заштиту од поплава на деоници 1 планирају се 

насипи на левој и десној обали. Пројектованим 
насипима брањено подручје се штити је од плављења 
стогодишње велике воде. Висина насипа одређује се 
на основу нивоа воде при меродавном протоку сто-
годишње воде (са резервним надвишењем од 0,5м). 

Ширина насипа у круни је 3,0м, а косине насипа 
су у нагибу 1:2. По косинама насипа, на небрањеној 
страни предвиђа се заштита у виду обалоутврде од 
камена у цементном малтеру. 

Тело насипа треба извести, од униформног 
земљаног материјала, који треба да има одговарајуће 
параметре који ће задовољити стандард за изградњу 
хидротехничких насипа (према техничким условима 
за уградњу насипа).  

По круни насипа предвиђа се сервисни пут. На 
круну насипа поставља се слој туцаника, дебљине 
20цм, а преко њега се посипа камена ситнеж. 

 
Стабилизациони прагови 
 
Стабилизација корита се врши стабилизационим 

прагом који се изводи од ломљеног камена крупноће 
d = 60-80цм. Ширина рова је 2,0м, дубина укопавања 
је око 1-1.5м испод обалоутврде. Ров се изводи 
степенастим засецањем обале. 

 
Армиранобетонски зидови 
 
Ради заштите и стабилизације обале у зони 

регулисаног корита предвиђају се армиранобетонски 
зидови. Предвиђају се два типа армиранобетонских 
зидова, обални и потпорни. 
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Обални зид 
 
На локалитетима где су изграђени стамбени и 

други објекти предвиђа се изградња заштитних - 
обалних зидова. 

Зидови својим положајем и висином осигуравају 
и штите обалу од плављења. Висина зидова је 
променљива и одређена на основу нивоа меродавне 
воде. Висина зида је једнака висини насипа у које се 
укорењује са узводне и са низводне стране. 

 
Потпорни зид 
 
Потпорни зид се предвиђа на локацијама где је 

потребно стабилизовати обалоутврду, локални терен 
или објекте који се налазе непосредно поред обало-
утврде. 

Висина зида се одређује тако да се зид фундира у 
нивоу банкине, а да са брањене стране буде у равни 
платоа или сервисног пута. 

 
  
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
 
4.1. Примена плана  
 
Свака изградња објеката и извођење грађевин-

ских и других радова за подручје Плана мора бити у 
складу са правилима грађења и уређења прописаних 
овим Планом. 

Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

Кроз израду техничке документације за 
саобраћајне површине, у оквиру дефинисане 
регулације саобраћајнице, дозвољена је промена 
нивелета, елемената попречног профила и мреже 
инфраструктуре (распоред и пречници).  

Свака промена захтева у односу на планирану 
врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе Града 
Крушевца. Измене овог плана може вршити 
искључиво СО Крушевац на начин и по поступку 
утврђеном за његово доношење у складу са Законом. 

 
4.2. Израда пројеката парцелације и препарце-

лације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се изра-

ђује у складу са законом ради формирања грађе-
винских парцела.  

 
4.3. Графички прилози 
 

Саставни део Плана су следећи графички при-

лози, у размери 1:1000 

 

1. Постојећа намена површина 

2. Планирана намена површина 

3. Регулационо нивелациони план  

4. План површина јавне намене  

5. План грађевинских парцела са аналитичко 

геодетским елементима за обележавање 

6. Синхрон план 
 
Анекс: Координате аналитичко геодетских еле-

мената за површина јавне намене 
 
4.4. Прибављање земљишта у јавну својину 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

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

 
4.5. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1102/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
618 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 
52/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 
22. Статута града Крушевца („Службени лист град 
Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
П Л АН   

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА Г'' У КРУШЕВЦУ 
 

ДЕО I - ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регу-

лације: 
• Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 
и 52/2021) у даљем тексту Закон; 
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• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА Г“ у Крушевцу, бр. 350-
884/2020 од 19.11.2020.год. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 16/20); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА Г“ у Крушевцу, на животну 
средину бр. 350-890/2020 од 19.11.2020.год., („Служ-
бени лист града Крушевца“, бр. 9/20). 

 
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације:  
• План генералне регулације ''СЕВЕР'' у Кру-

шевцу („Службени лист града Крушевца“, бр. 7/17). 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

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

вишег реда 
 
Подручје Плана детаљне регулације обухваћено 

је Планом генералне регулације ''СЕВЕР'' и чини га 
урбанистичка подцелина 6.2.5.  

Извод из Плана генерелане регулације ''СЕВЕР'' 
 
„Обзиром на карактер овог простора, као значајне 

развојне, привредне целине у граду неопходно је 
планирање усмерити на стварање пре свега 
инфраструктурне опремљености простора уз макси-
мално поштовање услова заштите средине.“ 

„Привредне делатности су претежна намена у 
привредно радној зони «Север», али се планом 
омогућава изградња објеката других намена 
(комерцијалне и комуналне делатности, спортско 
рекреативни садржаји, неки од садржаја јавних 
функција) како би се омогућила контролисана 
флексибилност ових простора.  

Планирано је опремање инфраструктуром 
целокупног подручја како би дошло и до реализације 
планираних садржаја. Обим развоја инфраструктуре 
захтева даљу планску разраду.“ 

„Планско подручје је у депресији у односу на 
коту велике воде Западне Мораве и да би се омо-
гућило гравитационог отицања површинских вода ка 
реципијенту Западној Морави,  цео комплекс би 
морао генерално да се насипа на одређене, планом 
дефинисане, коте.“ 

Претежне, допунске и пратеће намене дефини-
сане Планом генералне регулације ''СЕВЕР'' прика-
занe су табеларно. 

 
 

Ознака урб. под 
целине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

 
** 
6.2.5. привредне 

делатности 
ПД-01 
ПД-02 

комерцијалне 
делатности КД-01 - - 

спорт и 
рекреација 

СР-02 
СР-03 - - 

 
**Урбанистичке подцелине за које се обавезно доноси план детаљне регулације. 

 
 
 
„Забрањена је изградња објеката стамбене намене.“ 
„Забрањена је изградња објеката чија би 

делатност буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, 
отпадним водама и другим штетним дејствима или 
визуелно могла да угрози животну средину.“ 

„Свака изградња објеката или извођење радова у 
успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима.“ 

„Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно и смернице за израду планова 
детаљне регулације.“  

 
1.2.2. Обавезе, услови и смернице из других 

докумената значајних за израду плана 
 
Планско подручја обухваћено је ППППН 

инфраструктурног коридора аутопута Е761, деоница 
Појате – Прељина („Сл. гласник РС“ бр. 10/20). 

„Посебна намена у оквиру Просторног плана (у 
границама детаљне разраде, где ће се пројектом 
експропријације дефинисати јавна намена, а на 
основу графичких прилога детаљне разраде од 4.1 до 
4.6.), ће се директно спроводити локацијским 
условима за: трасу и пратеће садржаје у функцији 
аутопута (петље и денивелисана укрштања, базе за 
одржавање, техничке оперативне центре, наплатне 
рампе), девијације прекинутих државних путева и 
локалних путева, електоенергетске и друге водове и 
постројења за потребе напајања објеката аутопута, 
регулације водотокова у зони аутопута и девијација 
државних путева и локалних путева као и решења 
одводњавања атмосферских вода до реципијената, 
које издаје надлежно министарство.“ 

„Сва планска решења у важећим просторним и 
урбанистичким плановима у окружењу се задржавају, 
посебно по питању регулације саобраћајница са 
којима се траса пута укршта, водова инфраструктуре 
и слично, с тим да у фази израде техничке 
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документације може доћи до усаглашавања попреч-
них профила у обухвату планиране регулације.“ 

„Планирање и пројектовање трасе аутопута је 
засновано на утврђивању инфраструктурног кори-
дора, свих пратећих садржаја за потребе пута, као и 
све интервенције у простору које проузрокује аутопут 
(девијације путева, регулације водотока, остали 
инфраструктурни системи који су у коридору ауто-
пута). Укупни обухват, односно граница, дефи-
нисани су аналитичко-геодетским тачкама прика-
заним на графичким прилозима 4.1. до 4.6. 
Спровођење Просторног плана по јединицама 
локалне самоуправе у размери 1:2.500 на катастарско 
топографским подлогама са приказом катастарских 
парцела које су делом или у целини обухваћене 
границом детаљне разраде.“  

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Граница плана детаљне регулације усклађена је 

са границом детаљне разраде дефинисаном 
аналитичко-геодетским тачкама у ППППН инфра-
структурног коридора аутопута Е761, деоница Појате 
– Прељина („Сл. гласник РС“ бр.10/20) која је 
приказана у графичком прилогу 04_План површина 
јавне намене са планом грађевинских парцела и 
аналитичко-геодетским елементима за пренос. 

 
Опис обухвата плана 
 
Кроз КО Лазарица 
 
Граница комплекса обухваћеног ПДР-ом „ЗОНА Г“ 

(у даљем тексту: граница) почиње у северо-западном 
делу комплекса, и иде у смеру казаљке сата од 
границе КО Јасика и КО Лазарица тј. четворомеђе к.п. 
бр. 2103/93, 2103/114, 2103/88 и 2103/83 и иде према 
југоистоку, североисточном границом к.п. бр. 2103/93 
и 2103/113 до тромеђе к.п.бр. 2103/113, 2103/112 и 
2103/77. Од те тромеђе граница се ломи према 
североистоку обухватајући (границама истих)  к.п. бр. 
2103/112, 2103/111 и 2103/110, па пресецајући к.п. бр. 
2103/58 и 686/1, скреће према југоистоку до тромеђе 
к.п. бр. 686/1, 687/5 и 687/2. Граница наставља у истом 
правцу обухватајући (границама истих) следеће к.п. 
бр. 687/2, 687/1, 688/1, 691/1, 2190/1, 692/3, 696/1, 
697/1 и 698/1 до тромеђе к.п. бр.  698/1, 698/5 и 698/3. 
На том месту граница скреће према југу источном 
границом к.п. бр. 698/1, до тромеђе к.п. бр. 698/1, 
698/6 и 698/4, где се ломи према истоку северном 
границом к.п. бр. 699/1 (пут), 700/3, 700/1, 700/5. 
Граница наставља према југу источном грани-цом 
следећих к.п. бр. 700/5, 701/1, 921/6, 921/3, 921/2 и 
922/14 до тромеђе к.п. бр. 2076/1 (пут Крушевац – 
Јасика), 922/14 и 926/7 од те тромеђе граница скреће 
према западу јужном границом к.п. бр. 922/14 и 922/5 
до границе КО Лазарица и КО Читлук. 

 
Кроз КО Читлук 
 
Граница наставља према западу јужном границом 

к.п. бр. 165/1, 169/1 и 171 до тромеђе к.п. бр. 171, 

172/1 и 179/1, где се ломи према северу обухватајући 
(границама истих) следеће к.п. бр. 171, 163, 162, 161, 
160/1, 159/1, 2040/2 (пут), 2061/166 и 2061/167 до 
границе КО Читлук и КО Лазарица. 

 
Кроз КО Лазарица 
 
Граница наставља према северу пресецајући к.п. 

бр. 2103/64 и обухватајући ( границама истих) следеће 
к.п. бр. 2103/63, 2103/62, 2103/55 и 2103/67 до границе 
КО Лазарица и КО Јасика. 

 
Кроз КО Јасика 
 
Граница, према северозападу обухвата само к.п. 

бр. 3262/74 и долази до границе КО Јасика и КО 
Лазарица, тј. места одакле је опис и почео. 

Површина обухвата плана је 5ха79ари. 
 
Попис катастарских парцела у обухвату плана 
 
КО Лазарица: 
 
Целе катастарске парцеле: 687/1, 2103/110, 687/2, 

2103/111, 687/3, 2103/113, 2103/60, 688/1, 2103/112, 
2103/59, 688/2, 688/3, 2103/54, 2103/61, 2103/84, 691/1, 
2103/79, 2103/80, 2190/1, 2103/85, 689/2, 690/3, 
2103/67, 691/7, 2103/87, 691/4, 691/8, 689/3, 2103/55, 
691/9, 690/4, 691/5, 692/3, 689/1, 2103/62, 692/7, 691/6, 
696/1, 693/2, 692/8, 690/2, 693/3, 692/4, 692/9, 692/5, 
696/3, 697/3, 692/6, 696/2, 697/2, 698/4, 700/1, 698/2, 
693/1, 700/4, 701/1, 700/3, 699/1, 690/1, 695/1, 694, 
701/3, 921/6, 695/2, 922/20, 921/3, 922/8, 921/2, 922/9, 
922/19, 922/11, 921/5, 922/18, 921/4, 922/7, 922/17, 
922/6, 922/15, 922/1, 922/13, 922/12, 922/14 и 922/5. 

Делови катастарских парцела: 691/10, 697/1, 
698/1, 698/5, 698/3, 699/2, 700/7, 700/6 и 700/5. 

 
КО Читлук: 
 
Целе катастарске парцеле: 2040/2, 2061/167, 

2061/166, 2061/82, 159/1, 161, 162, 163, 164, 165/1, 
169/1 и 171. 

Делови катастарских парцела: 2061/83, 2040/2 и 
160/1. 

 
КО Јасика: 
 
Целе катастарске парцеле: 3262/74. 
 
Делови катастарских парцела: 3262/101. 
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Подручје обухваћено Планом налази се у 

североисточном делу привредно радне зоне СЕВЕР, 
на око 500м од кружног тока на северној градској 
обилазници, која је део планираног аутопута Е761, 
источно од Јасичког пута  и протеже се до коридора 
опредељеног за регулацију Гарског потока. 
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1.4.2. Природне карактеристике подручја 
 
Обухват плана налази се у подручју умерено 

континенталне климе, на нижем урављеном делу на 
надморској висини од око 142мнв.  

Доминантни ветрови се јављају из правца исток-
југоисток, северозапад и југ. 

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Граница обухвата планског подручја поклапа се 

са границом грађевинског подручја. 
 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
У оквиру планског подручја изграђено је 

неколико комплекса привредних и комерцијалних 
делатности, а већи део чине неизграђене површине. 

Северним делом протиче Гарски поток а 
средином подручја пролази некатегорисани пут. 

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Jасички пут (са североисточне 
стране), планираном регулацијом Гарског потока  (са 
југозападне стране) и комплексом ПЗП „Кру-
шевацпут“ а.д. (са јужне стране), који се налазе ван 
граница предметног Плана. 

У оквиру подручја Плана нема паркинг места на 
јавним површинама, док је паркирање и гаражирање 
возила у подручју Плана решено је у оквиру сопстве-
них парцела корисника. 

 
1.4.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
У оквиру граница предметног планског докумен-

та је изграђена примарна водоводна инфраструктура 
дуж улице Јасички пут, и то: 

• Магистрални цевовод ф300мм који примарно 
служи за водоснабдевање села дуж леве обале реке 
Западне Мораве 

• Секундарна мрежа водоводног развода ХДПЕ 
110мм који водом снабдева објекте северне инду-
стријске зоне Крушевца. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Дуж Јасичког пута постоји изграђен примарни 

градски колектор – тзв. „јасички колектор“, димензија 
1100/600 мм, који одводи отпадне воде већег дела 
централног градског језгра и северне индустријске 
зоне. На овај колектор је могуће извршити 
прикључење новоформиране канализационе мреже у 
оквиру граница планског документа. Колектор 
отпадне воде одводи до ЦППОВ града Крушевца. 

 

Мрежа атмосферске канализације и 
водопривредна инфраструктура 

 
У оквиру изградње новог ауто пута Појате – 

Прељина је планирана изградња прихватног канала 
који атмосферске воде одводи са надвожњака до 
улива у регулисани Гарски поток. Надвожњак 
прелази изнад ауто пута и представља комуникацију 
Крушевац–Јасика. Дуж граница планског документа 
пролази и атмосферски колектор који одводи 
атмосферске воде из улице Јасички пут до Гарског 
потока. 

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје далековод 

10kV „Крушевац 4 – Јасика 1“ 
Постојећи вадушни водови 10kV и 1kV, 

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

 
1.4.5.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана, телекому-

никационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационог центра Крушевац HOST и 
приступног уређаја ОЛТ Крушевац. Комутацони 
центар и приступни уређај се налазе изван граница 
плана. 

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

На подручју предметног плана услуге мобилне 
телефоније су омогућене преко базне станице КС 
48/КС Јасички пут, чија се локација налази ван 
граница плана. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
Надлежно комунално предузеће не поседује 

топловодну мрежу на планском подручју које је 
планом вишег реда предвиђено за гасификацију. 

 
Гасификациона инфраструктура 
 
На подручју обухваћеном планом постоје гасне 

инсталације и приказане су у мери у којој су уцртане 
на овереној катастарској подлози са подземним 
инсталацијама.  

 
1.4.6. Зеленило 
 
У обухвату Плана не постоје уређене декоративне 

јавне зелене површине. На пољопривредном земљи-
шту заступљене су пољопривредне културе и само-
никла вегетација. 
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ДЕО II - ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Концепција уређења планског подручја произи-

лази из планског основа и општих циљева израде 
плана: 

• стварање услова за даљи развој и унапређење 
постојеће индустријске зоне; 

• одређивање површина јавне намене и 
површина за остале намене; 

• дефинисање услова за уређење и изградњу 
површина јавне намене; 

• одређивање правила уређења и правила 
грађења;  

• планирање врсте и положаја комуналне 
инфраструктуре; 

• остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора кроз његову заштиту (заштита 
животне средине, природе и др.). 

 
Индустрија и производња, односно привредне 

делатности (категорија намене земљишта према 
класификацији у плану вишег реда), су планирана 
намена у оквиру планског подручја. 

Као компатибилне намене планиране су 
комерцијалне делатности и спортско-рекреативни 
садржаји. 

Планом је дефинисан део трасе државног пута IБ 
реда, који преузима функцију северне градске 
обилазнице након изградње ауто-пута. 

Формирана је саобраћајна матрица коју чине 
терцијалне саобраћајнице са циљем стварања услова 
за приступ постојећим катастарским парцелама и 
обезбеђивања појаса регулације за постављање 
инфраструктурних водова. 

Гарски поток је планиран за регулацију 
отвореним каналом, а траса коридора за регулацију, 

преузета из плана вишег реда, тангира планско 
подручје са западне стране. 

Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром.  

Такође је потребно нагласити неопходно 
насипање и издизање терена до нивоа који омогућава 
функционално повезивање са саобраћајницама и 
инфраструктуром. 

Обзиром на висок ниво подземних вода, пре било 
какве градње неопходно је извршити испитивање или 
санацију терена. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
У обухвату плана не издвајају се карактеристичне 

целине по било ком основу, тако да је планско 
подручје третирано као јединствено. 

Планирана намена у оквиру планског подручја су 
индустрија и производња, односно привредне 
делатности (категорија намене земљишта према 
класификацији у плану вишег реда) типови ПД-01 и 
ПД-02 који подразумевају изградњу објеката 
индустријске и занатске производње, део објеката 
саобраћајне привреде (гараже и радионице), сервисе, 
складишта и слично. 

Као допунске (компатибилне) намене планиране 
су комерцијалне делатности, тип КД-01 (трговачко-
пословни центри, велики маркети, сервиси и сл.) и 
спортско-рекреативни садржаји, типови СР-02 
(различите врсте спортских терена и спортско-
рекреативних садржаја у објектима затвореног типа 
намењеним мањем броју корисника различитих 
категорија) и СР-03 (различите врсте спортских тере-
на и спортско-рекреативних садржаја на отвореном, 
намењених различитим категоријама корисника).  

Објекти компатибилних намена могу се градити и 
на појединачним грађевинским парцелама / локацијама. 

 
 

2.3. Биланс површина 
 

намена површина 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

водно земљиште 0,15 2,6 0 0 

привредне делатности 1,66 28,7 4,73 81,7 

неизграђено земљиште 3,92 67,7 0 0 

пут/саобраћајница 0,06 1,0 1,06 18,3 

УКУПНО 5,79 100 5,79 100 
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2.4. Попис парцела и опис локација за 
површине јавне намене 

 
У обухвату плана за површине јавне намене 

опредељене су јавне површине, односно простор за 
уређење и изградњу саобраћајница у укупном профилу. 

Површине јавне намене утврђене су као ново-
формиране грађевинске парцеле дефинисане регула-
ционим линијама, аналитичко-геодетским елемен-

тима за пренос на терен и пописом парцела, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса 
и експропријацију земљишта. 

Удео јавног земљишта у односу на обухват плана 
је 17,6%. 

Попис катастарских парцела које чине ново-
формиране грађевинске парцеле јавне намене при-
казан је табеларно. 

 
 

Јавна 
површина 

Ознака 
новоформиране 

грађевинске  
парцеле 

Попис парцела 

 

1 2 3 

саобраћајница у 
укупном профилу 

1.  

цела к.п.бр. 695/2 КО Лазарица 

део к.п.бр. 
698/1, 698/4, 699/1, 700/3, 700/1, 698/2, 

695/3, 694 и 693/1 све КО Лазарица 

саобраћајница у 
укупном профилу 

2.  

цела к.п.бр.  

део к.п.бр. 
2040/2, 159/1, 160/1, 161, 162, 163 и 164 

све КО Читлук 
 

саобраћајница у 
укупном профилу 

3.  

цела к.п.бр. 922/17 и 922/19 обе КО Лазарица 

део к.п.бр. 
700/3, 922/8, 922/9, 922/11, 921/4, 922/13, 

922/14, 922/15, 921/2, 922/17, 922/1, 

922/6, 922/7 и 922/18 све КО Лазарица 

саобраћајница у 
укупном профилу 

4.  
цела к.п.бр.  

део к.п.бр. 163, 164, 169/1 и 171 све КО Читлук 

саобраћајница у 
укупном профилу 

5.  

цела к.п.бр. 690/3, 690/4 и 693/3 све КО Лазарица 

део к.п.бр. 

688/1, 691/1, 689/3, 689/1, 690/2, 691/4, 

691/5, 691/6, 693/2, 692/4, 692/5, 692/6, 

696/2, 697/2, 698/2, 695/3, 695/1, 694 и 

693/1 све КО Лазарица 

саобраћајница у 
укупном профилу 

6.  

цела к.п.бр. 2103/54 КО Лазарица 

део к.п.бр. 

 

2103/93, 103/112, 2103/113, 2103/84, 

2103/67, 2103/55, 2103/90, 2103/63, 

2103/62, 2103/64 и 690/1 све КО 

Лазарица 

саобраћајница у 
укупном профилу 

7.  
цела к.п.бр.  

део к.п.бр. 3262/74 КО Јасика 

саобраћајница у 
укупном профилу 

8.  
цела к.п.бр.  

део к.п.бр. 2040/2 и 2061/67 обе КО Читлук 
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2.5. Урбанистички услови за уређење и  
изградњу мреже саобраћајне и комуналне  

        инфраструктуре 
  
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из ПГР-е 
 
Планом генералне регулације „Север“ у Крушев-

цу планирано је да саобраћајница О1 – О2 буде део 
државног пута IБ реда бр. 23. 

Остале планиране саобраћајнице припадају мре-
жи терцијалних саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу планирано је да 

саобраћајница О1 – О2 буде део државног пута IБ 
реда бр. 23. док остале планиране саобраћајнице 
служе као приступне саобраћајнице и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја.  

Елементи регулације саобраћајнице дати су на 
графичком прилогу бр. 03. „План саобраћајница и 
регулационо- нивелациони план“. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај за предметни простор се 

одвија улицом Јасички пут као и планираном 
саобраћајницом О1 – О2 (део државног пута IБ реда 
бр. 23) док све остале саобраћајнице служе за 
непосредни приступ парцелама од стране корисника. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, пред-

виђено је да нове саобраћајнице имају следеће техни-
чке карактеристике: 

Саобраћајница О1 – O2  за двосмеран саобраћај, 
са две коловозне траке са по две саобраћајне траке, 
ширине коловоза по мин 8.0 метара, са разделним 
острвом ширине мин 3.0 и са обостраним тротоаром 
ширине мин по 1.5 метара; 

Саобраћајница („слепа“) O6 – O4 – O3 за 
двосмеран саобраћај, са једном коловозном траком 
ширине мин 6.0 метара, са две саобраћајне траке,  са 
једностраним тротоаром ширине мин 1.5 метара, са 
окретницом; 

Саобраћајница („слепа“) О7’ – O7 – O6 – O8 – O9 
- O10 за двосмеран саобраћај, са једном коловозном 
траком ширине мин 6.0 метара, са две саобраћајне 
траке, без тротоара, са окретницом; 

Саобраћајница („слепа“)  О8 – O12 - O13 за 
двосмеран саобраћај, са једном коловозном траком 
ширине мин 6.0 метара, са две саобраћајне траке, без 
тротоара, са окретницом; 

Саобраћајница („слепа“) O15–O16–O17–О18–О19 
за двосмеран саобраћај, са једном коловозном траком 
ширине мин 6.0 метара, са две саобраћајне траке,  са 
једностраним тротоаром ширине мин 1.5 метара, са 
окретницом; 

 
Саобраћајница („слепа“) O17 – O21 – O22 – O23 

за двосмеран саобраћај, са једном коловозном траком 
ширине мин 6.0 метара, са две саобраћајне траке, без 
тротоара, са окретницом; 

 
Тротоари су денивелисани у односу на коловоз. 
 
Техничке карактеристике поменутих саобраћај-

ница дате су на графичком прилогу бр. 3. 
 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног превоза могуће је улицом 

Јасички пут као и планираном саобраћајницом О1 – 
О2 (део државног пута IБ реда бр. 23). 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање коловозом са моторним саобраћајем. 

За кретање пешака предвиђене су посебне повр-
шине (тротоари). 

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
На простору обухваћеним Планом детаљне 

регулације нема планираних паркинга на јавним 
површинама. 

Паркирање и гаражирање возила могуће је 
искључиво на парцелама корисника, са капацитетима 
сходно намени и врсти делатности која се обавља 
према важећем ПДР-у, Правилницима и норма-
тивима. 

Паркирање се обезбеђује према условима дефи-
нисаним у поглављу 3.2.3. Општи услови изградње. 

Где год је могуће, завршну обраду простора за 
паркирање предвидети са растер плочама, чиме се 
постиже повећање процента зеленила у обухвату 
плана. 

Паркирање на коловозу саобраћајница није 
дозвољено. 

 
2.5.1.3. Нивелација 
 
Простор обухваћен планом, оивичен је са источне 

стране ул. Јасички пут који је са савременим 
коловозним застором, са западне стране Гарским 
потоком који на том делу није регулисан али је 
планиран за регулисање у отвореном профил, док се 
са јужне стране граничи са локацијом ПЗП 
„Крушевацпут“ а.д..  

Нивелационим решењем дефинисани су ниве-
лациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површинама и извршено њихово усклађивање. 

На делу планиране саобраћајнице која се укршта 
са Гарским потоком, кота моста је дата на основу 
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техничке документације за регулацију потока, која је 
рађена у претходном периоду.  

Кота прикључка планиране интерне саобраћај-
нице на ул. Јасички пут, који ће након изградње 
аутопута на том делу бити у насипу, односно у зони 
приступне рампе будућег надвожњака, је претпостав-
љена на основу ситуационог плана из дела пројекта 
аутопута. 

Сходно горе наведеном, као и сагледавању 
постојећих изграђених парцела, цео посматрани 
простор је предвиђен у насипу.  

Подужни падови планираних саобраћајница 
крећу се од 0,10% до 6,13%. Апсолутне висинксе коте 
и подужни падови су усвојени на основу сагледавања 
постојећег стања и уклапања нивелација. Растојање 
између ових тачака је дато до тачности на 1цм, са 
падом на тој деоници израженим у процентима и са 
смером пада.  

За одводњавање коловоза поред примене поду-
жних и попречних падова, препоручује се искључиво 
атмосферска канализација. 

Дозвољавају се одступања од планом дефини-
саних висинских кота у поступку израде техничке 
документације. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
У оквиру локације се планира изградња уличне 

водоводне мреже са које се могу прикључивати 
новопланирани објекти у оквиру локације. Довод воде 
до ових објеката је са постојеће водоводне мреже у 
улици Јасички пут, која је део водоснабдевања града 
Крушевца и задовољава потребе локације како у 
погледу квалитета, тако и у погледу капацитета 
водоснабдевања. 

Ова мрежа служи и као извор водоснабдевања за 
противпожарне потребе. На уличној водоводној мре-
жи се постављају противпожарни хидранти, у свему 
према прописима који се односе на противпожарну 
заштиту објеката. У складу са овим прописима, 
минимална димензија уличног развода је ф100мм. 

 
Услови изградње 
 
• Мора се градити од материјала који су 

атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 
• Мора се обезбедити апсолутна водонепро-

пусност цевовода и објеката на мрежи; 
• Сви елементи мреже морају бити лако 

доступни и приступачни ради интервенције; 
• Око изворишта, резервоара, црпних станица 

мора се обезбедити прописана заштитна зона; 
• Цевоводи се у рову постављају на постељици 

од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

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

• Ровови у којима се постављају цевоводи 
морају бити насути шљунковитим материјалом, 
максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним 

слојевима како на објекат не би могла да се пренесу 
динамична саобраћајна оптерећења. Изузетно се 
ровови могу засипати земљом из ископа уколико се 
они постављају у травнатим површинама без 
саобраћајног оптерећења; 

• Изнад и испод ових инфраструктурних обје-
ката се не смеју постављати било какви други објекти; 

• Свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу; 

• Улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста. У складу са противпожарним прописима 
за делове насеља које чине претежно стамбени 
објекти може се извести и слепи цевовод чија је 
максимална дужина 180м; 

• На мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције; 

• Градска водоводна мрежа се водом снабдева 
са једног изворишта и на њу није дозвољено 
прикључивати воде из неиспитаних извора; 

• Димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода ф100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

• На уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти. По правилу се постављају 
надземни хидранти, а уколико ометају комуникацију, 
могу се поставити и подземни хидранти. Димензије 
хидраната су No80 и No100, у зависности од 
потребног протока. Растојање између хидраната 
износи највише 80м, а у деловима насеља где се 
налазе претежно стамбени  објекти, максимално 
растојање између хидраната је 150м. 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Санитарне отпадне воде из новопланираних 

санитарних чворова ће се одвести до постојеће јавне 
канализације, „јасичком колектору“ , мрежом канали-
зационих колектора. Минимална димензија уличних 
колектора у оквиру овог планског документа је 
ф200мм. 

 
Услови изградње 
 
• Градска канализациона мрежа је изведена по 

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

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

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

• Мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

• Сви елементи мреже морају бити лако 
доступни и приступачни ради интервенције; 
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• Колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

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

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

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

• Свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну канализациону мрежу; 

• Отпадне воде се одводе превасходно 
гравитационим путем, а уколико са појединих парце-ла 
није могуће отпадне воде одвести гравитационо било 
због недовољне дубине постојећих колектора или због 
нерационалних трошкова изградње планираних 
колектора проистеклих претежно из велике дубине 
укопавања (дубине >4м), могуће је одвођење отпадних 
вода извести канализацијом под притиском; 

• На канализационој мрежи се поставља 
довољан број ревизионих силаза како би се омогућила 
њена контрола у току експлоатације. Ревизиони 
силази се постављају на свим преломима трасе у 
хоризонталном или вертикалном погледу. Ревизиони 
силази се постављају и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 40м; 

• На ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, 
осим на зеленим површинама где се саобраћајна 
оптерећења не предвиђају; 

• Димензионисање канализационе мреже се 
врши хидрауличким прорачуном, с тим што је 
минимална димензија уличног колектора ф200мм; 

• Уколико у насељу или деловима насеља није 
изграђена канализациона мрежа и њена изградња се 
не предвиђа, отпадне воде са парцела се могу 
одводити до непропусних септичких јама које се 
постављају у оквиру парцеле. Ове јаме се морају 
празнити и материјал из њих одводити на за то 
предвиђену градску депонију. Препорука је да се ове 
јаме граде као објекти са више комора – најмање две; 

• Могуће је отпадне воде одводити и до 
индивидуалних постројења за пречишћавање које се 
такође постављају у оквиру грађевинске парцеле са 
које се одводе. Из ових постројења је могуће 
пречишћене воде упуштати у оближње водотоке или 
јаркове, канале... Контролу квалитета пречишћене 
воде поверити надлежној организацији. 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације 
 
Новопланиране саобраћајнице ће се одводњавати 

системом атмосферске канализације, системом 
затворених канала. Сливна површина се дели на два 
слива, слив према планираном каналу који 
атмосферске воде одводи до Гарског потока и 

постојећа атмосферска канализација, одводни 
колектор из улице Јасички пут. Сливне везе се 
остварују помоћу линијских сливника који се 
постављају попречно у односу на саобраћајнице које 
се одводњавају. 

 
Услови изградње 
 
• Реципијенти за одвод ових вода су природни 

водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 

• Хидраулички прорачун се спроводи за 
меродавну кишу за подручје града Крушевца: 
двогодишња киша у трајању од 15 мин., интензитета i 
= 160 l/sec/ha; 

• Атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

• На уливу у природне реципијенте се 
постављају изливне грађевине, на потребном нивоу у 
односу на коту меродавне воде, према условима 
јавног водопривредног предузећа; 

• Могуће је на терену због мањег оптерећења 
канализационих колектора одводити воду до при-
родних или вештачких ретензија са контролисаним 
испустом у канализациону мрежу; 

• Потенцијално зауљене атмосферске воде које 
потичу са појединачних парцела се пре упуштања у 
јавну канализациону мрежу морају третирати на 
сепараторима уља и нафтних деривата. У 
сепараторима се сакупљају опасне материје и њихово 
одржавање и чишћење се морају уговором поверити 
овлашћеној организацији; 

• Минимална димензија уличног колектора је 
ф300мм; 

• Остали услови за изградњу атмосферске 
канализације одговарају условима изградње канали-
зације отпадних вода. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W 
по м2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
К=0,6, према следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 

 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора и (p) 
потребна снага по м2 бруто развијених површина. 

На основу претпостављених површина ново-
планираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је 
једновремена снага: 

 
Pj=1440kW 

 
На основу претпостављене једновремене снаге, за 

напајање новопланираних објеката у границама 
предметног плана електричном енергијом потребно је 
изградити 2 (две) нове ТС 10/0,4кV снаге до 
1х1000kVA типа MBTS-CS.  
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Постојећи далековод 10kV „Крушевац 4 – Јасика 
1“, планиран је за каблирање због изградње ауто-пута 
Е761, деоница Појате-Прељина. Траса каблирања 
биће обрађена посебним елаборатом. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских кабловских водови 
10кV, као и трасе нисконапонских 1кV водова 
приказане су у графичком прилогу. 

Целокупну електроенергетску мрежу градити у 
складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски кабло-

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

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

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

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова верти-

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30°, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45°. Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи 
од 0,3м. Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м.  Телекому-
никациони каблови који служе искључиво за потребе 

електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са 
енергетским кабловима на најмањем размаку који се 
прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 
0,2м.  При полагању енергетског кабла 35 kV 
препоручује се полагање у исти ров и телекому-
никационог кабла за потребе даљинског управљања 
трансформаторских станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

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

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

• 0,8м у насељеним местима 

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

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

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад под-

земних водова. Енергетске кабловске водове треба по 
правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетон-
ским плочама. 

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
Овим планом је планирана изградња нове ТК 

мреже – подземним оптичким кабловима за постојеће 
и новопланиране пословне објекате. Изградњом ове 
пасивне оптичке мреже биће омогућен прелазак свих 
корисника на мрежу оптичких каблова уз могућност 
пружања широкопојасних услуга. 

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу.  
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Услови изградње 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у 

профилима саобрађајних површина према регула-
ционим елементима датим на графичком прилогу.  

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима 
где се очекују већа механичка напрезања тла каблови 
се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну 
цев). При укрштању са саобраћајницом угао укршта-
ња треба да буде што ближе 90◦ и не мање од 30◦.  

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 
телекомуникационог кабла намеђусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101):  

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

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде најмање 30°, по могућности 
што ближе 90°; Енергетски кабл, се по правилу, 
поставља испод телекомуникационог кабла. Уколико 
не могу да се постигну захтевани размаци на тим 
местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну 
цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
Телекомуникациони каблови који служе искључиво 
за потребе електродистрибуције могу да се полажу у 
исти ров са енергетским кабловима, на најмањем 
размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, 
али не мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,8м.  

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

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

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

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

 
2.5.5. Гасификација 
 
Надлежно предузеће за потребе израде плана није 

доставило тражене услове и податке. 
Имајући у виду да се планско подручје, у складу 

са стратешким опредељењем и плановима вишег 
реда, налази у зони гасификације, за потребе 
гасификације потенцијалних потрошача планирана је 
изградња диструбутивног гасовода.  

Положај планираних траса дистрибутивног 
гасовода дат је у графичком прилогу. 

Траса се може кориговати како би се омогућио 
једноставан прикључак на дистрибутивни гасовод, уз 
поштовање техничких услова за изградњу. 

 
Технички услови за изградњу у заштитном 

појасу гасоводних објеката 
 
Технички услови преузети су из услова бр. 06-

07/13778 од 28.06.2021 (737/21) издатих од стране ЈП 
„Србијагас“, Нови Сад. 

 
 
Дистрибутивни гасовод од челичних цеви MОP 

16bar и дистрибутивни гасовод од ПЕ цеви МОР 4bar 
 
Изградња нових објеката не сме угрозити 

стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода; 
 
Минимално растојање темеља објеката: 
• од гасовода од челичних цеви MОP 16bar је 

3м, 
• од гасовода од полиетиленских цеви МОР 

4bar је 1м. 
 
При планирању саобраhајница и уређењу терена 

потребно јс поштовати прописане внсине надслоја у 
односу на укопан гасовод у зависности од услова 
вођења (у зеленој површини, испод коловоза и сл.): 

 
• минимална висина надслоја у односу на 

укопан гасовод у зелсној површини је 0,8м, 
• минимална висина надслоја у односу на 

укопан гасовод у тротоару (рачунајуhи од rорње 
ивице цеви до rорње кoте тротоара) је 0,8м за гасовод 
од челичних цеви MОP 16bar, односно 1,0м за гасовод 
од полиетиленских цеви МОР 4bar. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајни-цама, 
оса гасовода је по правилу под правим углом у односу 
на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести 
дазвољена су одступања до угла од 60 степени. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћај-
ницама минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње коте коловозне конструкције, без 
примене посебне механичке заштите, ако се 
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 
оптерећење утврди да је то могуће, изнаси 1,35м. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама 
минимална висина надслоја од горње ивице гасовада до 
горње коте коловозне хонструкције када се гасовод 
механички штити и полагањсм у заштитну цев, износи 
1,0м, ако се статичким прорачуном цевовода на 
саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће. 

Полагање гасовода дуж саобраћајница се врши 
без примене посебне механичке заштите ако се 
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 
оптерећење утврди да је то могуће, с тим да 
минимална дубина укопавања од горње ивице 
гасовада до горње коте коловозне конструкције пута 
у том случају износи 1,35м, а све у складу sa условима 
управљача пута. 



 25.12.2021.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                        183 
 

 

Приликом укрштања гасовода са регулисаним 
воденим токовима минимална висина надслоја од горње 
ивице гасовода до дна регулисаних корита водених 
токова износи 1,0м, односно приликом укрштања 
гасовода са нерегулисаним воденим токовима 
минимална висина надслoја од горњe ивице гасовода до 
дна нерегулисаних корита водених токова износи  1,5м. 

При паралелном вођењу гасовода са другим 
инсталацијама, потребно је, у складу са Правилником 
о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног raca гасоводима притиска до 16bar („Сл. 
гласник РС“ бр. 86/15), поштoвати одређена расто-
јања. 

 
 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода  
10bar < МОР <16bar ca другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима: 

 

 
Минимално дозвољено 

растојање (м) 

 укрштање 
паралелно  

вођење 

Гасовод међусобно 0,20 0,60 

Од гасовода до канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до претходних канала вреловода 
и топловода 

0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и 
високонапонских ел. каблова 0,30 0,60 

Од гасовода до телекомуникационих и 
оптичких каблова 

0,30 0,50 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и 
технолошких флуида 0,20 0,60 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 
Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

 
 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних ПЕ гасовода МОР ≤4bar ca  
другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима: 

 

 Минимално дозвољено 
растојање (м) 

 укрштање 
паралелно 

вођење 

Гасовод међусобно 0,20 0,40 

Од гасовода до канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 
Од гасовода до претходних канала вреловода и 
топловода 0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и 
високонапонских ел. каблова 

0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуникационих и 
оптичких каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и 
технолошких флуида 

0,20 0,60 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

 

Није дозвољено паралелно вођење водова изнад и испод гасовода. 

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити 

испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију. 
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Минимална хоризонтална растојања челичних гасовода MОP 16bar и полиетиленских  

гасовода МОР 4bar од надземне електро мреже и стубова далековода 
 
 

 Минимално растојање 

Називни напон 
При укрштању  

(м) 
При паралелном 

вођењу (м) 

   

   

1kV ≥ U 1 1 

1kV < U ≤ 20kV 2 2 

20kV < U ≤ 35kV 5 10 

35kV < U 10 15 

 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода. 
 
 
 
Посебне мере зашитите изграђених гасовада пpи 

извођењу радова: 
 
У случајевима кад се локацијски услови издају 

само на основу планског документа (без прибављања 
услова) потребно је предвидети посебне мере заштите 
изграђених гасовода: 

• У појасу ширине по 3м ca сваке стране, 
рачунајући од осе дистрибутивног гасовода макси-
малног радног притиска MОP 16bar, на мeстима 
укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење 
свих земљаних радова ручним ископом. На растојању 
од 1 до 3м ближе ивице рова од спољне ивице гасовада, 
могуће је предвидети машински ископ у случају кад се 
пробним ископима ("шлицовањем") недвосмислено 
утврди тачан положај rасовода и кад машински ископ 
одобри представник ЈП "Србијагас" на терену. 

• Уколико на местима укрштања и/или пара-
лелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви, 
оштећена изолациона трака (односи се на rасоводе од 
челичних цеви) се мора заменити новом. Замену оба-
везно изводе радници ЈП "Србијаrас" о трошку инве-
ститора, а по достављању благовременог обавештења. 

• Уколико на местима укрштања и/или 
паралелног вођења дође до откопавања гасоводне 
цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора 
обавестити ЈП "Србијагас" ради предузимањаа 
потребних мера каје ћe се одредити након увида у 
стање на терену. 

• У случају оштећења гасовода, које настане 
услед извођења радова у зони гасовода, услед 
непридржавања утврђених услова, као и услед 
непредвиђених радова који се могу јавити приликом 
извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све 
трошкове санације на гасоводним инсталацијама и 
надокнади штету насталу услед евентуалног прекида 
дистрибуције гаса. 

• Приликом извођења радова грађевинска 
механизација мора прелазити трасу гасовода на 
обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не 
изазива појачано механичко напрезање гасовода. 

• Употреба вибрационих алата у близини 
гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка 
својства и стабилност гасавода. 

• У зони 5м лево н десно од осе гасовада не 
дозвовољава се надвишење (насипање постојећег 
терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне 
коте терена која је постојала npе извођења радова. 

• Приликом извођења радова у зонама 
опаснасти и код ослобођене гасоводне цеви потребно 
је применити све мере за спречавање изазивања 
експлозије или пожаара: забрањено је радити са 
отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима 
који могу при употреби изазвати варницу, коришћење 
возила који при раду могу изазвати варницу, 
коришћење електричних уређаја који нису у складу са 
нормативима прописаним у одговарајућiим 
стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, 
одлагање запаљивих материјала и држање материја 
које су подложне самозапаљењу. 

• Инвеститор је обавезан, у складу са Законом о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљово-
даника и дистрибуцији гасовитих угољоводоника (Сл. 
гласних РС, бр. 4/2009), да 10 дана пре почетка радова 
у затшитном појасу гасовода, обавести ЈП "Србијагас" 
у писаној форми, како би се обезбедило присуство 
нашег представника за време трајања радова у 
близини гасовода. 

Контрола спровођења мера из ових услова врши 
се о трошку инвеститора. 

 
Заштита гасовода – израда пројектно-техничке 

документације 
 
Уколико постоји потреба за изградњом објеката у 

оквиру плана за кoje се не може обезбедити пошто-
вање услова о потребним удаљењима и нивелационим 
растојањима од гасних инсталација, потребна је 
предвидети заштиту гасовода - пастављање гасовода 
у заштитну цев, механичку заштиту гасовода и/или 
измештање гасовода. Измештање дистрибутивиих 
гасовода се може извести само у јавну површину. За 
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измештени гасовод је потребно обезбедити плaнски 
основ са елементима за детаљно спровођење за нову 
трасу гасовода. 

Сви трошкови приликом извођења радова на 
заштити гасовода и измештању гасовода и/или 
изградњи дела гасавода (као последице измештања 
гасовода) падају на терет Инвеститора новопроје-
ктованог објекта у оквиру плана. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
У обухвату Плана, планира се повећање фонда 

зеленила, пре свега квалитетнијим уређењем већ 
постојећих површина, као и формирањем нових зеле-
них површина у оквиру других претежних намена. 

 
Општи урбанистички услови 
 
За све интервенције на постојећој уређеној 

површини и уређењу планираног простора неопходна 
је израда пројекта партерног уређења који, по 
потреби, садржи и елаборат о фитосанитарном 
статусу зеленила и предлог мера за његову санацију. 

Зелене површине јавног коришћења морају бити 
доступне и особама са посебним потребама. 

Зеленило јавног коришћења мора да буде опрем-
љено комуналном и саобраћајном инфраструктуром, 
опремом и мобилијаром у складу и на нивоу који 
захтева намена простора. 

На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
Зеленило јавног коришћења 
 
Линеарно зеленило 
 
Линеарно зеленило се планира у виду дрвореда на 

тротоарима и паркинзима. 
Линеарно зеленило у оквиру  граница Плана има, 

пре свега заштитну функцију (аерација, смањење буке 
и загађења) и смањује дефицит зеленила у граду. Не 
мање важна је и улога у естетском обликовању улице 
а самим тим и целокупног градског простора.  

За постојеће и планирано линеарно зеленило, 
осим општих, важе и следећи урбанистички услови: 

Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 
подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоредом 
уличних инсталација. 

На градским улицама не смеју се користити стабла 
која имају коренов систем који оштећује застор, као и 
врсте са ломљивим гранама, плодовима, врсте које 
имају отровне делове или изазивају алергије. 

Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане или у мобилним 
жардињерама, уколико не постоји могућност за садњу 
у земљи. 

 
Зеленило ограниченог коришћења 
 
У обухвату плана највећу површину заузимају 

индустрија и производња (привредне делатности по 

класификацији из плана вишег реда) што зеленилу 
даје посебан значај. Зеленило индустрије и производ-
ње у урбаном окружењу је зеленило ограниченог 
коришћења. 

Зеленило у склопу индустрије и производње 
планира се у функцији основне намене објекта, односно 
простора. Његова функција је пре свега хигијенско-
санитарна, па у том смислу треба да има већу 
покровност и заступљеност високих лишћара и 
четинара. Избором врста и  организацијом у простору 
треба обезбедити заштиту стамбених зона од 
евентуалних негативних утицаја технолошког процеса. 

Површина зеленила, начин обраде и садржаји 
дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који 
се односе на уређење простора, а на основу 
дефинисаних општих услова за одређену намену. 

Предвидети прибављање сагласности надлежних 
институција за радове који изискују евентуалну сечу 
вредних примерака дендрофлоре.  

Препоручује се садња претежно аутохтоних, 
брзорастућих врста, које имају фитоцидно и 
бактерицидно дејство и изражене естетске вредности. 
Избегавати врсте са алергогеним својствима, као и 
инвазивне врсте. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености гра-

ђевинског земљишта по целинама или зонама који 
је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату 
плана, подразумева: постојање водовода, фекалне 
канализације, електроенергетских водо¬ва, решено 
одвођење атмосферских вода. 

 
2.8. Услови и мере заштите планом обухва-

ћеног подручја  
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
На основу услова Завода за заштиту споменика 

културе Краљево прибављених за потребе израде ПГР 
Север у Крушевцу, у оквиру граница плана нема 
познатих – проглашених и евидентираних културних 
добара, нити добара која уживају заштиту по сили 
закона, као ни лоцираних археолошких налазишта 
који подлежу заштити.  

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

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

Инвеститор објекта дужан је да обезбеди сред-
ства за истраживање, заштиту, чување, публиковање 
и излагање добра које ужива претходну заштиту које 
се открије приликом изградње инвестиционог објекта 
– до предаје добра на чување овлашћеној установи 
заштите. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и при-

родних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, канцеларија у Нишу, 03 бр.021-1970/2, од 
13.07.2021. године, у обухвату плана нема зашти-
ћених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите и не налази се у просторном 
обухвату еколошке мреже Републике Србије. 

Није дозвољено мењати или пресецати токове 
подземних вода и искоришћавати их у обиму којим се 
угрожава стабилност тла. 

Уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, сходно Закону о 
заштити природе извођач радова је дужан да о томе 
обавести Министарство заштите животне средине, 
као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.   

   
 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу процене постојећег стања, утврђеног 

капацитета животне средине и планираних садржаја, 
а у складу са смерницама и прописаним обавезним 
мерама из плана вишег реда (ПГР Север), надлежни 
орган је донео Одлукu о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
„ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ Г“ у Крушевцу, на животну 
средину бр. 350-890/2020 од 19.11.2020.год., („Служ-
бени лист града Крушевца“, бр. 9/20). 

 
Еколошка валоризација  
 
У еколошкој валоризацији ширег простора, 

подручје плана је део Еколошке потцелине „СЕВЕР“, 
која обухвата северну привредно радну зону, 
намењену разноврсним привредним делатностима.  

Eколошком валоризацијом на подручју плана, 
установљене су посебно осетљиве зоне и потен-
цијални извори негативних утицаја, на основу којих 
су дефинисане опште мере заштите животне средине: 

 
• обавезно је комплетно комунално и инфра-

структурно опремање и уређење, по највишим 
еколошким стандардима, у циљу спречавања потен-
цијално негативних утицаја на земљиште, подземне и 
површинске воде и здравље становништва; 

 
• избор еколошки прихватљивих енергената и 

најбољих доступних технологија у производњи 
(ВАТ), већа употреба обновљивих извора енергије - 
повећање енергетске ефикасности; 

• обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу или водоток). 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње  
 
У процесу реализације плана, приликом извођења 

радова на припреми терена и изградњи објекта 
потребно је планирати и применити следеће мере: 

• све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

• у току израдње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 
грађевинског материјала током транспорта; 

• отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

• материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане 
кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

 
Заштита ваздуха   
 
Oбухвата мере превенције и контроле емисије 

загађујућих материја из свих извора загађења, у циљу 
минимизирања негативних ефеката на животну 
средину и здравље становништва: 

• сви постојећи и планирани производни 
објекти, потенцијални извори аерозагађења у обавези 
су да примене најсавременију технологију у циљу 
смањена емисије штетних и опасних материја у 
ваздух и да спроводе одговарајуће мере за смањење 
загађивања ваздуха; 

• обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање резултата праћења и информисање 
јавности и надлежних институција у складу са 
посебним прописима. 

 
Заштита од буке и вибрација  
 
Носилац пројекта је дужан да: 
 
• поштује Закон о заштити од буке у животној 

средини и подзаконска акта из ове области и обезбеде 
праћење утицаја својих делатности на ниво и интензи-
тет буке;  

• пројектује и изведе одговарајућу звучну заш-
титу, тако да бука која се емитује из техничких и 
других делова објеката при прописаним условима ко-
ришћења уређаја и опреме, односно током обављања 
планираних активности не прекорачује прописане 
граничне вредности; 

• уколико се ради о компресору обавезно постави 
исти у затворен простор уз спровођење акустичних мера 
заштите и на удаљености од најмање 20м од најближе 
затвореног простора у коме бораве људи; 
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• извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама 
за заштиту од буке (атест, произвођачка специфи-
кација, стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

 
Заштита вода 
 
Носилац пројекта је дужан да: 
 
• поштује Закон о водама и обавезно планира и 

изведе систем интерне сепаратне канализације; 
• санитарно-фекалне отпадне воде одводи у 

градску канализациону мрежу према условима над-
лежног органа за послове водопривреде (мишљење, 
услови, дозвола...); 

• по потреби, предвиди одговарајући третман 
технолошких отпадних вода, којим се обезбеђују 
прописани захтеви емисије, односно прописани 
услови за испуштање у јавну канализацију или 
реципијент; 

• предвиди контролисани прихват потенци-
јално зауљене атмосферске воде са интерних саобра-
ћајних, манипулативних површина и паркинга, као и 
њен третман у таложнику/сепаратору масти и уља, 
којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода 
задовољава критеријуме прописане за испуштање у 
јавну канализацију или одређени реципијент и врши 
редовну контролу сепаратора и таложника и послове 
пражњења истих повери овлашћеној организацији; 
води уредну евиднецију о чишћењу одржавању 
наведене опреме и уређаја;  

• угради уређај за мерење количине испуште-
них отпадних вода-мерач протока и добијене резул-
тате доставља надлежној инспекцији за заштиту 
животне средине;  

• успостави мониторинг вода које се испуштају 
у реципијент у складу са Законом о водама; 

• резултате мерења квалитета вода достави 
надлежној инспекцији и Агенцији за заштиту животне 
средине; 

 
Заштита земљишта 
 
Oбавезне мере при планирању и уређењу простора: 
• забрањено је депоновање отпада и изливање 

отпадних вода на земљишту и обавезно управљање 
отпадом и отпадним водама у оквиру радних/ 
индустријских комплекса; 

• обавезна је ремедијација и рекултивација ком-
плекса и локација угрожених историјским загађе-
њем; 

• приликом промене намене постојећих 
комплекса са последицама наслеђеног загађења, 
обавезна је израда Извештаја о стању земљишта, који 
садржи историјску основу локације из службених 
евиденција, хемијске анализе за одређивање опасних 
материја у земљишту, ограничене на материје које су 
повезане са активношћу на локацији, а које могу 
довести до контаминације, или повећање концентра-
ција опасних материја, које имају утицај на стварање 
ризика по људско здравље и животну средину; 

• у циљу заштите земљишта и подземних вода 
од загађења, на прописан начин спроводити 
складиштење сировина, полупроизвода и производа у 
складу са посебним прописима којима се регулишу 
посебни токови одређених врста отпада.  

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Oбавезне мере при планирању и уређењу про-

стора: 
• обезбеђење прописаних одстојања од надзем-

них електроенергетских водова;  
• примена средстава и опреме за заштиту од 

нејонизујућих зрачења; 
• информисање становништва о нејонизујућим 

зрачењима и степену изложености нејонизујућим 
зрачењима у животној средини. 

 
Заштита од хемикалија и хемијског удеса и 

техничко технолошких несрећа   
 
Подразумева интегрисано спречавањe и контролу 

загађивања животне средине, од изненадног 
неконтролисаног догађаја приликом ослобађања, 
изливања или расипања опасних материја, у процесу 
производње, употребе, прераде, складиштења, 
провременог или дуготрајног неадекватног чувања 
(SEVESO II Директиве). Оператери SEVESO 
постројења у обавезни су да доносе одговарајуће 
планове заштите од удеса и поступања у ванредним 
ситуацијама на основу процене ризика од настанка 
хемијског удеса. 

У обухвату плана нису дозвољена потенцијално 
ризична постројења, комплекси и објекти, у којима 
може доћи до хемијских удеса већих размера (ризична 
индустријска постројења) и објекти где је заступљена 
технологија са потенцијалним ризиком од пожара, 
акцидентног изливања хазардних материја и отпад-
них вода (постројења и објекти хемијске индустрије). 
Такође, посебан ризик представља транспорт опасних 
материја, који се обавља друмским и железничким 
саобраћајем.  

 
Обавезне мере за објекте за снабдевање возила 

горивом - бензинске пумпе: 
 
Обавезне мере су: 
 
• у сектору резервоара, уградити пијезометар за 

праћење квалитета подземних вода, у свему у складу 
са претходно прибављеним условима надлежног 
органа; 

• предвидети уградњу система за одсисавање 
бензинских и дизел пара и повратак у резервоар, 
односно цистерну, на свим аутоматима за издавање 
горива, као и на заједничком утакачком шахту; 

• предвидети сепаратор масти и уља за 
пречишћавање зауљених отпадних вода из пратећих 
објеката (евентуална перионица, радионица за 
сервисирање возила) пре упуштања у канализацију 
или одређени реципијент; 
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• извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; 

• спроводити претходно наведене опште и 
посебне мере заштите животне средине, које се 
односе на мере заштите земљишта, вода и управљања 
отпадом; 

• спроводити неопходне мере заштите од мо-
гућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурeње 
горива и др.), као и мере за отклањање последица у 
случају удесних ситуација (средства за против-
пожарну заштиту и др); прибавити сагласност 
надлежног органа на предвиђене мере заштите од 
пожара; 

• израдити и спровести програм праћења 
утицаја пројекта на животну средину, који обухвата 
праћење квалитета подземних вода. 

 
Обавезне мере за надземни паркинг 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
• спроводити наведене опште и посебне мере 

заштите животне средине, које се односе на мере 
заштите у току изградње објекта, као и мере заштите 
вода и заштиту од буке;  

• извршити уређење и озелењавање слободних 
површина; 

• спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, 
исцуривање хемикалија), као и мере за отклањање 
последица у случају удесних ситуација; прибавити 
сагласност надлежног органа на предвиђене мере 
заштите од пожара.  

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

пожара: 
• просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

• саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до  планираног објеката, 

• водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

• електрична мрежа и инсталације су у складу 
са прописима из ове области, 

• објекат мора бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

• уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановима 33. и 
34. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 
111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни пројекат 
заштите од пожара. 

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обли-

ковати у свему према постојећим техничким 
прописима за заштиту од пожара, Закону о заштити 
од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 

87/18), локалном Плану заштите од пожара, као и 
посебним градским одлукама. 

Мала спратност објекта омогућава брзу и 
ефикасну евакуацију људи и материјалних добара из 
објекта док слободне површине у оквиру пројекта 
представљају противпожарну преграду и простор на 
коме је могуће извршити евакуацију људи и 
материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
Организације које се баве пројектовањем, у 

обавези су да при пројектовању објеката разраде и 
мере заштите од пожара и то: 

• у јавним, комерцијалним, и стамбеним 
објектима у свему се морају применити прописане 
мере за заштиту од пожара; 

• по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

• у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба уља за ложење или гасних 
котларница морају се обавезно применити технички 
прописи за ову врсту горива; 

• електрична мрежа и инсталација морају бити 
у складу са прописима из ове области; 

• нови објектат треба бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала; 

• као и остале мере предвиђене правилницима 
из ове области. 

 
Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 
20/15 и 87/18), Закону о запаљивим течностима и 
запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), 
Правилнику о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 
53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о техничким 
нормативима за хидрантсу мрежу за гашење пожара 
("Сл. гласник РС", бр. 3/18), Правилнику о техничким 
нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини 
објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", 
бр.8/95), Правилнику о техничким нормативима за 
заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист 
СФРЈ" бр. 24/87), Правилнику о техничким норма-
тивима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), 
Правилнику о техничким нормативима за електро-
енергетска по-стројења називног напона изнад 1000 В 
("Сл. лист СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о техничким 
нормати-вима за детекцију експлозивних гасова и 
пара ("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), Правиднику о 
смештању и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ" 
бр. 45/67), Правилника о техничким нормативима за 
заштиту од пожара станбених и пословних објеката и 
објеката јавне намене ("Службени гласник РС", бр. 
22/19), и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
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ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09.17.1 бр. 217-219/21 од 03.06.2021. год.  

 
2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и култур-

них добара од природних непогода, планира се у 
складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при ванред-
ним ситуацијама и изради информационог система о 
природним непогодама. На основу Закона о ванред-
ним ситуацијама, јединица локалне самоуправе 
израђује План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда 

Републичког сеизмолошког завода, подручје обухва-
ћено Планом у целини припада зони 8° МЦС, што 
представља условну повољност са аспекта сеи-
змичности и није област са сопственим трусним 
жариштем. 

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

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама 

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

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне орга-
низације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.9. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње потребно је обезбедити услове 
за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица, применом одредби Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15) и 
и уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

 
У складу са стандардима приступачности 

осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 

• на свим пешачким прелазима висинску 
разлику између тротоара и коловоза неутралисати 
обарањем ивичњака; 

• на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са обод-
ним саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза; 

• обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

• минималне ширине рампи за приступ објекти-
ма морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 
(8%); 

• тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на 
правац кретања износи 2%; 

• избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је 
и рампом поред степеништа. 

 
2.10. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности оба-везна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних техно-
логија, енергетски ефикасних материјала, система и 
уређаја, што треба да доведе до смањења укупне 
потрошње примарне енергије, а у складу са про-
писима из ове области (Правилником о енергетској 
ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 61/11 и 
Правилником о условима, садржини и начину изда-
вања сертификата о енергетским својствима зграда, 
„Сл. гласник РС“, бр. 69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката прилаго-
дити принципима пројектовања енергетски ефикас-
них зграда, у складу са микроклиматским условима.  

Најпогоднији облик локације је правоугаоник, са 
широм страном у правцу исток-запад и ужом страном 
у правцу север - југ.  

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

и повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга; 

• рационално коришћење необновљивих при-
родних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће; 

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

 
• изградња треба бити усмерена ка повећању 

енергетске ефикасности - боља изолација, замена 
прозора, ефикасније грејање и хлађење; 

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

• побољшање енергетске ефикасности  јавног 
осветљења уградњом опреме која смањује потрошњу; 

• побољшање енергетске ефикасности водовода 
и канализације уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

• побољшање енергетске ефикасности даљин-
ског грејања изградњом модерних подстаница и 
уградњом термостатских вентила. 

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

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

 
Планом се одређује обавеза израде урбани-

стичких пројеката за изградњу објеката за које се 
установи потреба израде одговарајућих елабората 
заштите животне средине (на основу претходно 

прибављеног мишљења надлежног органа), као и за 
индустријске зграде и складишта категорије В и Г. 

Урбанистички пројекат може се радити у складу 
са Законом и на захтев инвеститора. 

За површине осталих намена, пројекти парце-
лације, одн. препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за  
        парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној повр-
шини, која је изграђена или планом предвиђена за 
изградњу. 

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

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 
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3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене.  

Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу 
регулације. 

 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се грађе-

винском линијом у односу на: 
• регулациону линију, 
• бочне суседне парцеле и 
• задњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Положај грађевинских линија, утврђен је у 
односу на регулациону линију, у односу на осовину 
саобраћајнице, у односу на границу катастарске 
парцеле или постојеће објекте и приказан на 
графичком прилогу. 

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

Минимално растојање објекта од бочних и задње 
границе парцеле је 2.5м. 

Минимално растојање између објеката на 
суседним парцелама је ½ висине вишег објекта, не 
мање од 5м. 

Међусобно растојање између објеката на 
парцели, је минимално ½ висине вишег објекта, али 
не мање од 4,0м. 

Растојање новог објекта који има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до 
границе грађевинске парцеле, утврђује се 
локацијским условима у складу са Правилником. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у 
јавну површину. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, 
информациони и контролни пункт комплекса. 

Постојећи објекти који се налазе између 
регулационе и грађевинске линије (осим наведених у 
претходном ставу) задржавају се у постојећем 
габариту и волумену, уз могућност извођења радова 
на одржавању, санацији и адаптацији.  

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката намењених индустрији и производњи 
(привредне делатности), објеката комерцијалних 

делатности и објеката намењених спортско-рекре-
ативним садржајима. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката стамбене намене. 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози животну средину. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
Изградња у зонама заштите врши се искључиво у 

складу са условима надлежних институција. 
 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као 

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

• индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%); 

• максимална спратност објеката, као параме-
тар којим се одређује висинска регулација. 

Постојећи реализовани објекти који прекорачују 
урбанистичке параметре дате овим планом задржа-
вају се уз могућност свих врста интервенција без 
промене постојећих габарита. 

 
Тип изградње објеката 
 
Планирани објекти могу бити постављени на 

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

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

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

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

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

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

• на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

• на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или 
једнако 2,0м - растројање од нулте коте до коте 
слемена, односно венца; 
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• на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растројање од коте нивелете јавног пута до коте 
слемена (венца) умањено за разлику висине преко 
2,0м; 

• на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте 
јавног или приступног пута - растојање од коте 
нивелете пута до коте слемена (венца); 

• на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих предходних тачака. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

• кота приземља нових објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута; 

• кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте; 

• за објекте на терену у паду са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,2м нижа од коте нивелете јавног пута; 

• за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља. 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене, као и изградња помоћних и других објеката у 
функцији комплекса. 

При утврђивању индекса изграђености, односно 
индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава 
се површина свих објеката на парцели. 

Површина посебних објеката: фабрички димња-
ци, ветрењаче, рекламни стубови и сл., не урачунава 
се при утврђивању индекса изграђености, односно 
индекса заузетости грађевинске парцеле. 

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

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

Хоризонтална пројекција испада не може прела-
зити регулациону линију. 

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

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

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

 
 

Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Уколико парцела нема директан приступ на пут 

или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

• ширина приватног пролаза не може бити мања 
од 5,0м; 

• корисна ширина пролаза на грађевинској пар-
цели, поред једне стране објекта мора бити без физи-
чких препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

 
До објеката се мора обезбедити противпожарни пут, 

који не може бити ужи од 3,5м за једносмерну 
комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.  

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
• за паркирање возила за сопствене потребе 

(путничких и теретних возила, као и машина), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, тако да 
је број места за паркирање једнак броју 50% радника 
из прве смене; 

• за паркирање возила за сопствене потребе 
(путничких и теретних возила, као и машина), власници 
објеката комерцијалних делатности обезбеђују простор 
на сопственој грађевинској парцели и то једно место за 
паркирање или једно гаражно место на 70м2 корисне 
површине пословног простора. 

• за паркирање возила за потребе објеката 
намењених спортско-рекреативним садржајима, 
обезбедити простор на сопственој парцели, по 
критеријуму 1 место за паркирање за путничко возило 
на 10 корисника.  

Гараже се могу планирати у објекту или ван 
објекта на грађевинској парцели. 

Површине објеката гаража које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса 
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не урачу-
навају у индексе. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

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

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско облико-
вање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 35°. 
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Препоручује се „зелени кров“, односно раван про-
ходан кров насут одговарајућим слојевима и озелењен. 
Овакав кров рачуна се у проценат озелењавања. 

 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Грађевинске парцеле намењене изградњи 

објеката привредних и комерцијалних делатности, 
као и објеката намењених спортско-рекреативним 
садржајима, могу се ограђивати зиданом или 
транспарентном оградом максималне висине 2,2м. 

Ограда се поставља тако да сви елементи ограде 
(темељи, ограда, стубови ограде и капије) буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије.  

Ограде парцела на углу не могу бити више од 
0,9м рачунајући од коте тротоара, односно јавног 
пута, због прегледности раскрснице. Ограде морају 
бити транспарентне са максималном висином 
парапета 0,4м. Дужина ограде која је висине 0,9м 
одређује се условима за сваки конкретни случај. 

Ограђивање грађевинских парцела на којима се 
налазе објекти који представљају непосредну 
опасност по живот људи, одређује се условима за 
сваки конкретни случај. 

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локација неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију 
и одношење комуналног и/или индустријског отпада. 

Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита 

објекта, тако да се обезбеди несметани приступ  
возилима надлежног предузећа (рампе и сл.).   

Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине 
Крушевац ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 7/01). 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у за-

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

 
3.3. Правила грађења по намени и типологији 

објеката 
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова парцелације,  регулације и изградње 
који се односе на поједине намене простора, односно 
типове објеката. 

 
3.3.1. Правила грађења објеката привредних 

делатности тип ПД-01 и ПД-02 
 
Привредне делатности типа ПД-01 подразу-

мевају: индустријску производњу која се може 
организовати у оквиру индустријских комплекса, као 
и сервисе, складишта, занатску производњу и сл. 

Привредне делатности типа ПД-02 подразу-
мевају: мање производне јединице, занатску про-
изводњу мањег капацитета, сервисе, складишта, 
радионице и сл. 

У оквиру привредног комплекса могу се органи-
зовати и садржаји комерцијалних делатности у скло-
пу производних објеката или у засебним објектима.

 

Урбанистички параметри за објекте привредних делатности 

 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 

ИЗ (%) 
мин. површина 

парцеле (м2) 

мин.  
ширина парцеле 

(м) 

ПД-01 
П+2 

до 18м 
40% 1.500 30 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, дозвољава се 
изградња или доградња објекта са урбанистичким 
параметрима који су 10% мањи од утврђеног макси-
малног индекса заузетости, минималне површине 
парцеле и минималне ширине фронта парцеле. 

Привредне делатности могу бити организоване у 
склопу једног или више објеката на парцели. 

Максимална висина објеката је 18м, осим за 
посебне и објекте у функцији технолошког процеса.  

Минимални проценат уређених зелених и слобод-
них површина износи 30%, са напоменом да се повр-
шине обрађене растер плочама урачунавају у проценат.  

 
3.3.2. Правила грађења објеката 

комерцијалних делатности тип КД-01 
 
Комерцијалне делатности типа КД-01 подразу-

мевају: трговачко-пословнe објекте, пословнe објектe, 
различите услужне објекте, сервисe и сл., као и 
објекте у функцији саобраћаја – бензинске и гасне 
пумпе, гараже и сл. 
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Урбанистички параметри за објекте 
комерцијалних делатности 

 

тип 
макс. 
спрат- 
ност 

макс. 
ИЗ 
(%) 

мин. 
површина 
парцеле  

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

КД-01 
до 

П+3 
40% 1.500 30 

 

На грађевинској парцели површине и ширине 
мање за 10% од минимално дефинисаних, дозвољава 
се изградња или доградња објекта са 10% мањим 
урбанистичким параметрима. 

Комерцијалне делатности могу бити органи-
зоване у склопу једног или више објеката на парцели. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%, са напоменом да се 
површине обрађене растер плочама урачунавају у 
проценат.  

 
3.3.3. Правила грађења објеката спорта и 

рекреације тип СР-02 и СР-03 
 
Садржаји спорта и рекреације могу бити органи-

зовани у објектима затвореног или отвореног типа и 
намењени су корисницима различитих категорија. 

Тип СР-02 подразумева садржаје спорта и 
рекреације који се реализују у затвореним објектима, 
намењеним мањем броју корисника различитих 
категорија и ту спадају спортске сале без трибина са 
теренима за различите врсте спортова. 

Максимална  дозвољена спратност објеката је П. 
Максимални индекс заузетости је 40%. 
Минимални проценат уређених зелених и слобод-

них површина износи 30%. 
Тип СР-03 подразумева садржаје спорта и рекре-

ације намењене различитим категоријама корисника 
и ту спадају различите врсте спортских терена и 
спортско-рекреативних садржаја на отвореном.  

Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П. 

Максимални индекс заузетости је 10%. 
Минимални проценат уређених зелених и слобод-

них површина износи 30%. 
 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом 

нових, као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
искључиво у складу са правилима уређења и пра-
вилима грађења дефинисаним планом. 

Спровођење плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 
гласник РС“, бр. 22/15) је једино могућа за параметре 
који нису планом одређени. 

 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
5.1. Урбанистички планови и урбанистички 

документи који остају у примени 
 
Након доношења овог плана, остају на снази сви 

урбанистички пројекти донети до ступању на снагу 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
47/03), осим у делу регулационе линије. 

Након доношења овог плана, примењиваће се и 
урбанистички пројекти донети после ступања на снагу 
Закона о планирању и изградњи "Сл. гласник РС" бр. 
47/2003) до ступања на снагу овог плана, који нису у 
супротности са правилима утврђеним у овом плану. 

 
5.2. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1103/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
619 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – 
исп., 64/10 – одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одл. УС, 
50/13 – одл. УС, 98/13 – одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 
111/21 – др. закон) и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

  
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИСТОК 4“  

У ДЕЛУ К.П.БР. 2725 КО ДЕДИНА 
 
1. УВОД 
 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Измене и допуне плана 

генералне регулације „Исток 4“ у делу к.п.бр. 2725 
КО Дедина: 

• Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19); 

 



 25.12.2021.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                        195 
 

 

• Одлука о изради Измене и допуне Плана 
генералне регулације „Исток 4“ у делу к.п.бр.2725 КО 
Дедина, бр. 350-840/2021 од 23.9.2021.г. („Службени 
лист града Крушевца“, бр.10/21); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измене и допуне Плана генералне 
регулације „Исток 4“ у делу к.п.бр. 2725 КО Дедина, 
бр. 350-815/2021 од 22.9.2021.г. („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 10/21); 

 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Измене и допуне плана 

генералне регулације „Исток 4“ у Крушевцу у делу 
к.п.бр. 2725 КО Дедина: 

• Генерални урбанистички план Крушевац 2025 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15) 

 
Обухват измена 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана генералне регулације „Исток 4“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19) у 
следећем делу: 

(1) текстуални део плана који се односи на 
промену планиране намене површина и површина 
јавне намене, и то у: 

• поглавље 2. Правила уређења, 2.3. Биланси 
површина (део табеле)  

• поглавље 2. Правила уређења, 2.4. Услови за 
уређење површина и објеката јавне намене, 2.4.1. 
Попис парцела за површине јавне намене (део табеле) 

• поглавље 2. Правила уређења, 2.6. Услови за уре-
ђење зелених површина, наслов Рејонски парк „Дедина“ 

(2) делове графичких прилога у границама 
обухвата ових Измена и допуна плана генералне 
регулације, и то у прилозима: 

• Планирана претежна намена површина (лист 
бр. 2) 

• План саобраћајница и регулационо нивела-
циони план (лист бр. 3) 

• План површина јавне намене (лист бр. 4) 
• План хидротехничке инфраструктуре (лист 

бр. 6) 
 
Измене у графичком делу плана се односе на 

измене у планираној намени површина и планиране 
површине јавне намене, а све у обухвату Измена и 
допуна плана. 

 
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ  
      ДЕЛУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  
      РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

матичног Плана генералне регулације „Исток 4“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 9/19), у 
следећим деловима: 

 
(1) 

 
У поглављу 2. Правила уређења, 2.3. Биланси 

површина, уносе се следеће измене: 
 
Бришу се делови табеле који се односе на намену 

„комерцијалне делатности“ и „парк“ која има следећи 
садржај: 

 

 

„Биланс површина земљишта у грађевинском подручју 

 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

комерцијалне делатности 0.86 0.80 1.40 0.86 +0.54 +62.79 

парк - - 10.27 6.34 +10.27 - 

 

Уместо наведених делова табеле уносе се нови делови табеле са следећим садржајем: 

„Биланс површина земљишта у грађевинском подручју 

 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

комерцијалне делатности 0.86 0.80 2.08 1.28 +1.22 +141.86 

парк - - 9.59 5.92 +9.59 - 
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У поглављу 2. Правила уређења, 2.4. Услови за уређење површина и објеката јавне намене, 2.4.1. Попис 

парцела за површине јавне намене, уносе се следеће измене: 
 
Бришу се делови табеле који се односе на намену „50. рејонски парк“ која има следећи садржај: 
 

Jавне зелене површине 

 

50. 

 

Рејонски парк 

ЦЕЛЕ К.П.: 2729, 2724/7, 2724/3, 2724/8, 2723/3, 2723/2, 2723/1, 1444, 1443, 

1442, 1447, 2190, 2722, 2723/4, 2721/3, 2189, 2187, 2188, 2186/1, 2186/2, 

2186/3, 2185/1, 2184/1, 2175, 2184/2, 2171/1, 2171/2, 2169/1, 2198, 2197, 

2196, 2191, 2721/1, 2721/2 КО Дедина 

ДЕЛОВИ К.П.: 2725, 2724/2, 2724/6, 2724/5, 2724/4, 1445 КО Дедина 

 

Уместо наведених делова табеле уносе се нови делови табеле са следећим садржајем: 
 

Jавне зелене површине 

 

50. 

 

Рејонски парк 

ЦЕЛЕ К.П.: 2729, 2724/7, 2724/3, 2724/8, 2723/3, 2723/2, 

2723/1, 1444, 1443, 1442, 1447, 2190, 2722, 2723/4, 2721/3, 2189, 

2187, 2188, 2186/1, 2186/2, 2186/3, 2185/1, 2184/1, 2175, 2184/2, 

2171/1, 2171/2, 2169/1, 2198, 2197, 2196, 2191, 2721/1, 2721/2 

КО Дедина 

ДЕЛОВИ К.П.: 2724/2, 2724/6, 2724/5, 2724/4, 1445 КО Дедина 

 
 

(3) 
 

У поглављу 2. Правила уређења, 2.6. Услови за 
уређење зелених површина, Рејонски парк ''Дедина'' 
уносе се следеће измене: 

У првој реченици уместо уписане површине и 
ознаке просторне целине рејонског парка уноси се 
друга површина и друга ознака просторне целине, 
тако да реченица гласи: 

„Рејонски парк „Дедина“ у оквиру ПГР „Исток 4“ је 
планиран у просторној целини 8.2.2.11 у површини од 
око 6,95ха. Локација задовољава услов колске при-
ступачности са западне стране, што је неопходно                    
с обзиром да је намењен корисницима ширег подручја.“ 

 
(4) 

 
У поглављу 3. Правила грађења, 3.8. Правила гра-

ђења по намени и типологији објеката, 3.8.3. Правила 
грађења објеката комерцијалних делатности, уносе се 
следеће измене: после поднаслова Тип КД – 02, после 
првог става уноси се следећа реченица: 

„Комерцијалне делатности типа КД-02 се 
подразумевају и за парцеле којима је ова намена 
опредељена као претежна.“ 

После постојећег другог става уноси се следећа 
реченица и након ње додаје табела: 

„За изградњу објеката комерцијалних делатности 
који се граде на парцелама где је ова намена 
дефинисана као претежна важе параметри из следеће 
табеле.“ 

 
 

 
Урбанистички параметри тип КД – 02 

 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ  
(%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

КД-02 до П+1 40% 800 16 

 
После постојећег трећег става уноси се следећа 

реченица: 
„На парцелама на којима је планирана комерци-

јална делатност као претежна, може бити заступљено 
и становање.“ 

 
* * * 

 
Комплетан део поглавља 3. Правила грађења, 3.8. 

Правила грађења по намени и типологији објеката, 
3.8.3. Правила грађења објеката комерцијалних 
делатности, после поднаслова Тип КД – 02 након 
унетих измена одређених у оквиру ове тачке гласи: 

 
„Тип КД - 02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (тргови-

ну, угоститељство, објекте у функцији туризма, занат-
ства, услуга, пословања и финансија, бирое, агенције 
и сл.) у функцији допунске и пратеће намене у оквиру 
становања. 
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Комерцијалне делатности типа КД-02 се подразу-
мевају и за парцеле којима је ова намена опредељена 
као претежна. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену урбани-
стичке целине у којој се објекти граде. 

За изградњу објеката комерцијалних делатности 
који се граде на парцелама где је ова намена дефинисана 
као претежна важе параметри из следеће табеле. 

 
Урбанистички параметри тип КД – 02 

 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ  
(%) 

мин. 
површина 

парцеле 
(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

КД-02 до П+1 40% 800 16 

 
У оквиру објеката комерцијалних делатности, 

може бити заступљено и становање. 
На парцелама на којима је планирана комерци-

јална делатност као претежна, може бити заступљено 
и становање. 

Однос комерцијалних делатности према стано-
вању 80% : 20%. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

Урбанистички параметри и други услови, биће 
евентуално ограничени и условима проистеклим из 
Елабората односа далековода и планираних објеката, 
којим се дефинишу удаљења и сигурносне висине 
објеката, уколико се планира изградња објеката у 
зонама заштите далековода." 

 
3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ  
    И ДОПУНЕ ПЛАНА 
 
3.1. Графички прилози 
 
Саставни део Измене и допуне плана су следећи 

графички прилози: 
 
1. Диспозиција обухвата измене у ПГР-у „Исток 

4“ (размера 1:5.000); 
2 Планирана претежна намена површина 

(размера 1:2.500); 
3. План саобраћајница и регулационо 

нивелациони план (размера 1:2.500); 
4. План површина јавне намене (размера 1.2.500); 
5. План хидротехничке инфраструктуре (размера 

1: 2.500); 
01в. Аналитичко геодетски елементи за пренос – 

скица бр. 3 (размера 1:1000); 
 
Графички прилози 1, 2, 3, 4, 5 и 01в су израђени 

за обухват Измене и допуне плана. 
Графички прилози 2, 3, 4, 5 и 01в у граници 

обухвата Измена и допуна, у потпуности мењају 
истоимене графичке прилоге Плана генералне 
регулације „Исток 4“ у Крушевцу („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 9/19). 

3.2. Примена матичног плана 
 
За делове матичног плана који нису наведени у 

овим Изменама и допунама плана примењује се План 
генералне регулације „Исток 4“ у Крушевцу („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 9/19). 

 
3.3. Ступање на снагу Измена и допуна плана 
 
Ове Измене и допуне Плана ступају на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-1100/21           ПРЕДСЕДНИК, 

Предраг Вукићевић, с.р. 
 

 
 
620   
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
54/13 - Решење УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), члана 32 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 
129/07) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист 
град Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана  24.12.2021. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИСТОК 5“ У КРУШЕВЦУ 
У ДЕЛУ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 8.8. 
 

I ДЕО – ОПШТИ ДЕО 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
Увод 
 
Обзиром да су План генералне регулације „Исток 

5“ ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19), као и Измена 
и допуна ПГР „Исток 5“ у делу урбанистичке целине 
8.5 и 8.4  у Крушевцу“ ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 7/21), рађени по важећим прописима, методо-
лошки приступ у изради Измена и допуна Плана 
генералне регулације “Исток 5“ у Крушевцу за 
урбанистичку целину 8.8 (у даљем тексту: Измене и 
допуне плана) задржане су основне одреднице из 
матичног Плана генералне регулације „Исток 5“ у 
делу садржаја, назива и ознака поглавља, као и 
графичких прилога. 

Измена плана се односи на прерасподелу 
површина грађевинског и пољопривредног земљишта 
и планираних претежних намена у оквиру грађевин-
ског земљишта, са циљем усклађивања исказаних 
потреба за резервисањем површина, односно про-
ширење грађевинског подручја за спорт и рекреацију.  
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Постојеће пољопривредно земљиште, овим 
Изменама плана планирано је као грађевинско 
земљиште, са претежном наменом спорт и рекреација 
– хиподром. 

Изузетна повољност локације хиподрома омо-
гућава индиректну повезаност са Спортско рекреа-
тивним центром „Расина“, а преко саобраћајница које 
окружују хиподром и повезаност са Аеродромом 
„Росуље“, излетиштем „Јастребац“ као и брзи прилаз 
транзиту односно „Источној обилазници“, са којом се 
повезује  са градом, а и шире.  

Уређење и изградња савременог специјали-
зованог спортског комплекса за коњички спорт 
(хиподром) поред спортско рекреативне има и 
едукативну, еколошку и туристичку сврху и чини га 
доступним за разне активности током целе године. 
Затворена јахаоница омогућује тренинге читаве 
године, без обзира на временске прилике. На тај 
начин чини простор експлоативијим. У коначном ово 
решење резултира повећањем атрактвности простора, 
активирање потенцијалних капацитета за развој и 
унапређење спорта, као и повећање економског 
аспекта коришћења. Земљиште може да се изнајмљује 
за венчања, концерте и разне промоције.... 

Посебност коњичког спорта је у томе што 
спортиста не рукује справом или риквизитом, већ 
живим бићем које има своју вољу, чуд и границе 
издржљивости.Посебност је и у томе да се жене 
такмиче у истој конкуренцији као и мушкарци, што 
није случај ни са једним спортом. 

Ово је још један комплекс не само од градског, 
већ и ширег значаја којим град, као некад, потврђује 
свој статус  центра Расинског округа. 

 
2. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
 
Предмет Измене и допуне Плана генералне 

регулације „Исток 5“ у Крушевцу је урбанистичка 
целина 8.8 која је планирана  Измењеним и 
допуњеним ГУП-ом Крушевца, 2025 („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 7/21. ) 

Простор који је предмет Измена и допуна Плана 
генералне регулације „Исток 5“-урбанистичка целина 
8.8 оивичен је планираном трасом општинског пута 
Мали Шиљеговац-Бован-Пасјак-Паруновац са циљем 
спајања локације са Аеродромом Росуље и плани-
раном источном обилазницом, као и општинским 
путем Капиџија–Паруновац-Велико Головоде (Улица 
Милана Коњовића), границом ГУП-а и планираном 
трасом државног пута IБ реда бр. 38. (Источна 
обилазница) 

Површина предметне измене износи око 47ха 
 
Измењеним и допуњеним Планом створили би се 

услови за реализацију садржаја који су планирани 
Измењеним и допуњеним ГУП-ом у делу просторне 
зоне 8, и то садржаја спорта и рекреације типа СР-О3- 
хиподрома као претежне намене са свим допунским и 
пратећим садржајима, који поред спортско рекреатив-
не има и едукативну, еколошку и туристичку сврху.  

Такође створили би се услови за формирање 
регулације приступне саобраћајнице од аеродрома 
Росуље до планиране трасе источне обилазнице, 

регулације Улице Милана Коњовића, као и регулације 
дела водотока Кобиљске реке. 

Измена Плана се односи и обухвата само 
назначене делове текста и графичке прилоге који се 
мењају, при чему се наводе само поглавља у којима се 
врше промене. 

За поглавља која нису наведена у овом 
Измењеном и допуњеном ПГР „Исток 5“ - урбани-
стичкa целина 8.8 у Крушевцу, у потпуности важи 
текст из основног планског документа – План ге-
нералне регулације „Исток 5“ у Крушевцу“ објавље-
ног у ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19). 

 
3. ИЗМЕНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 

 
Измене и допуне текстуалног дела Плана 

генералне регулације  „Исток 5“ у Крушевцу 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19), 

 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

текста матичног ПГР-а „Исток 5“ у Крушевцу 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19), у следећим 
деловим тескта Плана односно уносе се следеће 
измене у наведеним поглављима и поднасловима: 

 
■ У поглављу 1.1. Правни и плански основ за 

израду плана  
 
Правни основ за израду Измене плана генералне 

регулације: 
 
 Закон о планирању и изградњи (Службени 

гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 
одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013–одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 
и 52/21) у даљем тексту Закона. 

 
 Одлука о изради Измене и допуне плана 

генералне регулације „Исток 5“ у Крушевцу у делу 
урбанистичке целине 8.8 I бр. 350-449/2021 од 
26.05.2021. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
7/21). 

 
 Одлука о неприступању изради Стратешке 

процене утицаја Измене и допуне Плана генералне 
регулације „Исток 5“ у Крушевцу у делу урбанисти-
чке целине 8.8 на животну средину  IV бр. 350-
440/2021 од 20.05.2021. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 7/21). 

 
Плански основ за Измену Плана генералне 

регулације: 
 
 Измене и допуне Генералног урбанистичког 

плана Крушевац 2025 у делу просторне зоне 8  („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 7/21). 

 
Документација од значаја за Измену Плана 

генералне регулације: 
 План генералне регулације „Исток 5“ ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 4/19) 
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■ У поглављу 1.2. Обавезе, услови и смер-
нице из плана вишег реда и других докумената  
значајних за израду плана  

 
ИЗВОД - Измене и допуне Генералног урбанистичког 
плана Крушевац 2025 у делу просторне зоне 8 („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 7/21). 

 
У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА 

РЕШЕЊА“, тачка „4.3. Намене површина које су 
претежно планиране у грађевинском подручју“, 
подтачка „4.3.9. Спорт и рекреација“ иза првог 
става, додаје се нови став који гласи:  

 
У јужном делу Рубне зоне „Исток“ планирана је 

површина за спорт и рекреацију – хиподром, који 
поред спортско рекреативне има и едукативну, 
еколошку и туристичку сврху. 

 
У поглављу „4. ГЕНЕРАЛНА УРБАНИСТИЧКА 

РЕШЕЊА“, тачка „4.3. Намене површина које су 
претежно планиране у грађевинском подручју“, 
подтачка „4.3.10. Биланс површина грађевинског 
земљишта“, Табела бр. 4.6. – Биланс површина 
грађевинског земљишта по претежним наменама, 
бришу се редови табеле: Спорт и рекреација и 
Укупно и замењују текстом који гласи: 

 

Спорт 
и 

рекре- 
ација 

23 0,8 62 1,7 

Укупно 2.756 100 3.634 100 

 

 
У поглављу „5. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКИ 

УСЛОВИ, тачка 5.2. Општи урбанистички услови по 
наменама површина, подтачка 5.2.9. Спорт и 
рекреација, Тип СР-03  

 
• у првом ставу, иза речи „терени за мини голф“ 

додаје се реч „ хиподром“. 
 
• у другом ставу, иза речи „санитарни чвор“, 

додаје се реч „трибине на отвореном“. 
 
У поглављу „5. ОПШТИ УРБАНИСТИЧКИ 

УСЛОВИ, тачка 5.3. Преглед претежних, допунских и 
пратећих намена по урбанистичким целинама, Табела 
бр. 5.21. – Просторна зона 8 - Рубна зона „ИСТОК“, 
иза реда/ознаке 8.7. допуњује се новим редом и 
текстом који гласи: 

 

8.8. 

спорт 
и 

рекре- 
ација 

СР-03 

комерци- 
јалне 

делатн- 
ости 

КД-02 
КД-041 

заштитно 
зеленило 

-- 

 

■ У поглављу 1.5. Опис границе обухвата 
плана са пописом катастарских парцела 

 
У оквиру  овог поглавља дат је опис границе овог 

Измењеног и допуњеног Плана који једним делом 
захвата саобраћајницу од Аеродрома Росуље до 
планиране источне обилазнице, саобраћајницу 
Милана Коњовића  и  целу урбанистичку целину 8.8.  

Граница комплекса обухваћеног Именом „ПГР 
Исток 5“ у подцелини 8.8 (у даљем тексту граница) 
почиње у северозападном делу комплекса, и иде у 
смеру казаљке сата према истоку: 

 
Кроз КО Паруновац - Граница иде према истоку 

од источне линије експропријације за Источну 
обилазницу од к.п.бр. 2065/6 пресецајући следеће 
катастарске парцеле: 2065/2, 2065/7, 2654/4, 2063/1, 
2063/2, 2062, 3120/1, 1671, 1656, 1655, 1654, 1652, 
1651, 3139, 1627, 1626, 1616, 1612/2, 1612/1, 1611/1, 
1608/1, 3119, 1606, 3140, 1358, 1598, 1597 и 1371 до 
тромеђе к.п.бр.: 1371, 1370 и 1373. Граница наставља 
у истом правцу северном границом к.п.бр. 1373 до 
тромеђе к.п.бр.: 1373, 1370 и 3141, па пресецајући 
к.п.бр. 3141 наставља у истом правцу северном 
границом к.п.бр. 1375 у дужини од 47,21 метар где 
пресеца к.п.бр. 1376 до к.п.бр. 3142. Пресецајући 
к.п.бр. 3142 граница наставља у истом правцу 
пресецајући следеће катастарске парцеле: 1399, 1400, 
1582/2, 1586, 1585, 1583, 1407, 1408, 1416, 1412, 1446, 
1449, 1453 и 1452 до западне границе к.п.бр. 1455/1. 
Западном границом те парцеле граница се ломи према 
северу до тромеђе к.п.бр.: 1455/1, 1452 и 1451. 
Граница даље иде према североистоку, северо-
западном границом к.п.бр. 1455/1 до двомеђе к.п.бр.: 
1455/1 и 1451, где се ломи према истоку пресецајући 
катастарске парцеле: 1455/1, 3136 и 1457/4 до к.п.бр. 
1457/1 коју пресеца у правцу југоистока до тромеђе 
к.п.бр.: 1457/1, 1457/4 и 3136. Настављајући у истом 
правцу граница пресеца према југу к.п.бр.: 3136 и 
1454 до северне границе к.п.бр. 1455/1. На том месту 
граница скреће према западу пресецајући следеће 
катастарске парцеле: 1455/1, 1452, 1453, 1571, 1574, 
1448, 1447, 1411, 1408, 1407, 1583, 1585, 1586, 1582/2, 
1399, 3142, 1592, 3141, 1373, 1371, 1597, 1598, 1358 и 
1599 до места где се ломи према југозападу 
пресецајући следеће катастарске парцеле: 1599, 1602, 
2234, 3119, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 
2697/2, 2697/1, 2698, 2701, 2702/1, 2702/2, 2703, 2704 
и 2705 до границе КО Паруновац и КО Велико 
Головоде. Граница наставља у истом правцу према 
југозападу преклапајући се са границом КО 
Паруновац и КО Велико Головоде југоисточном 
страном к.п.бр. 4135 КО Паруновац до тромеђе 
к.п.бр.: 3145 КО Паруновац, 450 и 1932 обе КО 
Велико Головоде. На том месту граница скреће према 
западу поклапајући се са границом КО Паруновац и 
КО Велико Головоде, тј. јужном границом 
заједничког пута (к.п.бр. 1947 КО Велико Головоде – 
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3154 КО Паруновац), и обухватајући исти долази до 
тромеђе: КО Паруновац, КО Велико Головоде и КО 
Мало Головоде. Од тромеђе катастарских општина 
граница наставља у истом правцу поклапајући се са 
границом КО Паруновац и КО Мало Головоде јужном 
границом следећих катастарских парцела које остају 
у обухвату: 281, 278, 277, 276/1, 275/3, 275/2, 275/1, 
274/1, 273/1, 272/2, 272/1 и 271/1 све КО Мало 
Головоде до потока (к.п.бр. 270/1 КО Мало Головоде 
– к.п.бр. 32 КО Велико Головоде). Пресецајући исти 
граница наставља према југу јужном границом 
следећих катастарских парцела: 270/1, 267/2, 267/1 и 
266/2 поклапајући се са границом КО Мало Головоде 
и КО Велико Головоде до источне линије 
експропријације источне обилазнице, тј. четворомеђе 
к.п.бр.: 266/2 и 266/3 обе КО Мало Головоде и 26/1 и 
26/2 обе КО Велико Головоде, тј. до места где 
скрећући према северу улази у КО Мало Головоде. 

 

Кроз КО Мало Головоде - Граница према северу 
се поклапа са источном границом линије експро-
пријације Источне обилазнице, тј. западном границом 
следећих катастарских парцела које обухвата: 266/2, 
267/1, 267/2, 270/1, 271/1, 272/1, 272/2, 273/1, 274/1, 
275/1, 275/2, 275/3 и 276/1 до к.п.бр. 260 коју пресеца 
и даље обухватајући к.п.бр.: 253/13 и 252/3 до границе 
КО Мало Головоде и КО Паруновац где наставља у 
истом правцу и улази у КО Паруновац. 

Кроз КО Паруновац - Настављајући у истом 
правцу граница се поклапа са западном границом 
следећих катастарских парцела које обухвата: 
заједнички поток (259 КО Мало Головоде – 3160 КО 
Паруновац), 2086/1, 2087/1, 2088/1, 2089/1, 2085/1, 
2103/1, 2102/1, 2104/1, 2105/1, 2105/2, 2108/2, 2109/1, 
2110/1, 2116/2, 2117/2, 2118/4, 2118/5, 2118/6, 1660/4, 
1660/3, 1667/1, 3120, 2064/1, 2065/4, 2065/7 и 2065/2 
(део) до места где је опис и започео. 

 
 

 
 

II ДЕО – ПЛАНСКИ ДЕО 
 

 
 
 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
■ У поглављу 2.2. Подела на карактери-

стичне зоне и целине, планирана намена 
површина и објеката и могућих компатибилних 
намена; у поднаслову 2.2.1. Подела на каракте-
ристичне урбанистичке целине 

 
Придодаје се још једна целина тако да текст 

гласи:  
 Сагледавањем потенцијала простора за даљи 

развој, планираних интервенција и дефинисане 
намене ГУП-ом Крушевац 2025, простор плана 
подељен је у шест урбанистичких целина : 8.3, 8.4, 8.5, 

8.6.,8.7.и 8.8 и три енклаве 8В, 8Д и 8Р које су у 
оквиру рубне стамбене зоне „Исток“ 

 
■ У поглављу 2.2. Подела на карактери-

стичне зоне и целине, планирана намена повр-
шина и објеката и могућих компатибилних наме-
на; у поднаслову 2.2.2. Планирана намена повр-
шина карактеристичних  урбанистичких целина  

 
 у табели  збирни приказ планираних намена 

по урбанистичким целинама у ПГР-у „Исток 5“, 
додаје се урбанистичка целина 8.8., тако да табела 
сада гласи: 

 
збирни приказ планираних намена по урбанистичким целинама у ПГР-у „Исток 5“ 

 

Ознака 
урб. 
целине 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска)  
намена 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

 
8.3. 

 
становање  

 
ПС-01 
ПС-03 

 
комерцијалне 
делатности 

 
КД-02 

јавне  
функције 
 

школство (Ш) 
верски објекти (ЦР) 
дом културе ДК 

привредне 
делатности ПД-03 

комуналне 
делатности 

гробље (Г)  
резервоари (Р) 

парк рејонски парк 
парк суседства 
парк шуме 

спорт и 
рекреација 

СР-02 
СР-03 
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8.4. становање 
густине  

ПС-01 
ПС-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 јавне функције верски објекти (ЦР) 
месна заједница (МЗ) 

привредне 
делатности 

ПД-02, ПД-3 

спорт и 
рекреација 

СР-02 
СР-03 

парк парк суседства 
заштитно 
зеленило 

/ 

8.5. посебна 
намена 

казнено 
поправнаи 
завод 
(КПЗ) 

  заштитно 
зеленило 

/ 

8.6. Јавне 
функције 

аеродром 
(А) 

привредне 
делатности 

ПД-02 посебна намена војни комплекс (ВК) 

становање  ПС-03 

заштитно 
зеленоло / 

8.7. привредне 
делатности 

ПД-01 
 

  заштитно 
зеленило / 

8.8 Спорт и 
рекреација 

СР-03 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
КД-041 

заштитно 
зеленило 

 
/ 

 
 
■ У поднаслову 2.2.2. Планирана намена повр-

шина карактеристичних  урбанистичких целина__ 
 
После поднаслова 2.2.2.6. додаје се: 
 
  поднаслав 2.2.2.7. Урбанистичка целина 8.8.  
са следећим тектом и пратећом табелом: 
 
 Површине је од око 47,00ха и ограничена је 

ограничена саобраћајницама: планираном трасом 
источне обилазнице, саобраћајницом која спаја 

аеродром и источну обилазницу, улицом Милана 
Коњовића, границом ГУП-а и источном обилазницом. 
Ова убанистича целина подељена је на 3 урбани-
стичке подцелине: 

 
Претежна намена: Спорт и рекреација-СР-03 
 
Компатибилна (допунска) намена: комерци-

јалне делатности КД-02, КД-041 
 
Пратећа намена:  заштитно зеленило 
 

 
 

приказ планираних намена подцелина у оквиру урбанистичке целине 8.8. 
 

ознака урб. целине / 
спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна  
(допунска) намена 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.8.1 
урбанистичк
и пројекат 

СР-О3, хиподром СР-03 
Комерцијал
не 
делатности 

КД-02 
КД-041 

заштитно 
зеленило 

      /  

   8.8.2 
директна 
примена 

Саобраћајница 
Аеродром-
источна 
обилазница 

/ / / / / 

   8.8.3. 
директна 
примена 

Саобраћајница 
M.Koњовића 

/ / / / / 
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■ У поглављу  2.3. Претежна намена земљишта 
 

 Мењају се нумерички подаци грађевинског подручја и земљишта ван грађевинског подручја тако да 
табела гласи:  

 

претежна намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

грађевинско подручје (јавне  
и остале намене) 

244.97 18.04 375,51 27,66 +85.93 +9,62 

земљиште ван граница 
грађевинског подручја 
(пољопривредно, шумско, 
водно) 

1113.03 81.96 982,49 72,34 -130,54 -9,62 

УКУПНО 1358.0 100 1358.0 100  

 
 
 
■ У поднаслову 2.3.1. Грађевинско земљиште 
 
У тачки Опис границе грађевинског подручја 

после датог описа границе грађевинског подручја  
додаје се текст који гласи: 

 
 У грађевинско подручје додају се следеће 

кат.парцеле  које су предмет измена и допуна ПГР 
„ИСТОК 5“-урбанистичка целина 8.8 и то: 

 
делови катастарских парцела: 2065/2, 2065/7, 

2063/1, 2063/2, 2062, 1671, 2065/4, 1651, 1656, 1655, 
1654, 1612/2, 1627, 1612/1, 1446, 1449, 1416, 1457/1, 
1611/1, 1357, 1626, 1652, 1412, 3120/1, 1452, 1457/4, 
3139, 1447, 3136, 1616, 1454, 1376, 1453, 1448, 1400, 
1455/1, 3141, 1358, 1598, 1597, 1371, 1411, 1373, 3142, 
1571, 1608/1, 1582/2, 1374, 1574, 1408, 1585, 1407, 
1586, 1583, 1592, 1399, 1606, 1599, 3140, 3119, 1602, 
2234, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697/2, 
2697/1, 2698, 2701, 2702/1, 2702/2, 2703, 2704 и 2705 и 
целе катастарске парцеле: 2064/1, 1653, 1375, 1625, 
1624, 1670, 1669/2, 1623/1, 1623/2, 1608/2, 1613/2, 
1669/1, 1615, 1623/3, 1614/1, 1613/1, 1668, 1620, 1622, 
1657, 1658, 1621, 1659/1, 1667/1, 1605, 1608/3, 2124, 
1618, 1614/2, 1659/2, 2125, 1607, 1617, 2126/1, 1604, 
1660/1, 1608/4, 2126/2, 1660/2, 1660/3, 2126/3, 2120, 
1660/4, 2123, 1660/5, 2127/1, 1619, 2134/1, 2118/3, 
2122, 2119, 2118/2, 2121, 2225, 2127/2, 2133, 2229/3, 
2118/1, 2135, 2227, 2224, 2127/3, 2110/1, 2117/1, 
2109/1, 2116/1, 2127/4, 2134/2, 2231, 2228, 2218, 2128, 
2217, 2136, 2129/2, 2108/2, 2219, 2229/2, 2229/1, 
2129/1, 2130, 2139, 1603, 2108/1, 2137, 2138, 2098, 
2216, 2131, 2107, 2106, 2215, 2232, 2132, 2223, 2142, 
2226, 2214, 2140/2, 2097, 2105/2, 2221, 2099, 2140/1, 
2222, 2105/1, 2230, 2220, 2209/1, 2143, 2209/2, 2211/2, 
2104/1, 2211/1, 2141, 2213, 2144, 2208, 2145, 2146, 
2207, 2206, 2212, 2148, 2102/1, 2101, 2096, 2210, 2205, 

2147, 2149, 2100, 2204/2, 2103/1, 2152/1, 2204/1, 
2152/2, 2085/1, 2153, 2203, 2151, 2150, 2154, 2202, 
2155, 2201/1, 2095, 2201/3, 3139, 2156/2, 2198/3, 2197, 
2195, 2198/2, 2201/4, 2201/2, 2089/1, 2156/1, 2196, 
2194, 2193, 2161/1, 3120/7, 2192, 2157/1, 2094, 2157/2, 
2088/1, 2161/3, 2162, 2198/1, 2163, 2200/2, 2158, 
2161/2, 2164, 2093, 2165, 2159, 2087/1, 2160, 2092, 
2086/1, 3160, 2200/1, 2166, 2091, 2168, 2167, 2090, 
2189/1, 2190, 3145, 2191, 2188, 2186, 2199, 2187, 
2189/2, 2185, 2174, 2176, 3153, 2173, 2175, 2169, 2171, 
2170, 2177, 2172, 2184, 2178, 2182, 2181, 2183/1, 
2183/2, 2180, 2179/1, 2179/2 и 3154 све КО Паруновац. 

и део катастарске парцеле 260 и целе катастарске 
парцеле: 259, 252/3, 253/13, 280, 279, 275/3, 275/1, 
275/2, 278, 277, 281, 276/1, 282, 274/1, 270/2, 273/1, 
272/2, 272/1, 271/1, 270/1, 267/2, 267/1 и 266/2 све КО 
Мало Головоде, као и  цела катастарска парцела 1947 
КО Велико Головоде. 

 
■ У поднаслову 2.3.2. Земљиште ван границе 

грађевинског подручја  
 
Мења се нумеричка вредност земљишта ван 

граница грађевинског подручја и она сада гласи: 
 Планирана намена земљишта ван граница 

грађевинског подручја обухвата пољопривредно, 
шумско и водно земљиште. Површина земљишта ван 
граница грађевинског подручја износи  982,49 ха. 

 
■ У поглављу 2.5. Биланси  површина 
 
мењају се нумерички подаци у табелама: биланс 

површина земљишта у грађевинском подручју и 
биланс површина земљишта ван грађевинског 
подручја, везано за саобраћајне и пољопривредне 
површине, тако да табела сада гласи: 
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Биланс површина земљишта у грађевинском подручју 
 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) 

становање 133.27 54.4 159.67 48.4 +26.40 

јавне функције 42.61 17.4 42.61 12.9 - 

привредне делатности 22.63 9.2 36.03 10.9 +13.40 

комуналне делатности 2.56 1.0 3.17 0.9 +0.61 

спорт и рекреација 2.12 0.9 50,14 13,35 +12,45 

посебна намена - - 25.89 7.9 +25.85 

парк суседства - - 0.66 0.2 +0.66 

рејонски парк - - 3.29 1.0 +3.29 

парк-шума  - - 1.2 0.4 +1.20 

заштитно зеленило - - 9.65 2.9 +9.65 

саобраћајне површине 23.51 9.6 43.20 13,0 +19,69 

неизграђено грађевинско 

земљиште 
18.27 7.5 - - -18.27 

УКУПНО 244.97 100 375,51 100  

 

 

биланс површина земљишта ван грађевинског подручја 
 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

      (ха) % (ха) % (ха) 

пољопривредне површине 857.20 77.0 727,88 77,08 -129,32 

шумско 249.03 22.4 247.81 24.1 -1.22 

водно 6.80 0.6 6.80 0.7 - 

УКУПНО 1113.03 100 982,49 100 -130,54 

 
 
У поглављу 2.6. Услови за уређење површина 

и објеката јавне намене ;_поднаслов 2.6.1. Услови 
за уређење и изградњу површина и објеката јавне 
намене, попис парцела и опис локација по 
урбанистичким целинама за делове плана за 
директну примену 

 
После текста који се односи на Урбанистичку 

подцелину 8.6.3 додају се урбанистичкае подцелине 
8.8.1, 8.8.2,  и 8.8.3, тако да текст сада гласи: 

 
 Урбанистичка целина 8.8.1. 
• СР-03, хиподром са пратећим садржајима 
• Комерцијални садржаји КД-02, КД-041 
• зелене површине - заштитно зеленило  
 
 Урбанистичка целина 8.8.2. 
• саобраћајна површина (део општинског пута –

Аеродром Росуље –источна обилазница) 
 
 Урбанистичка целина 8.8.3. 
• саобраћајна површина (део општинског пута – 

део Ул. Милана Коњовића) 
 
 

■ У поднаслову 2.6.2. Попис парцела за 
површине јавне намене 

 
У зонама за које није предвиђена израда планова 

детаљне регулације, површине јавне намене су 
одређене и јасно дефинисане регулационим линијама, 
елементима за пренос површина јавне намене  и 
пописом парцела. На крају пописаних парцела 
везаних за саобраћајнице додаје се: 

 
Саобраћајнице: 
 
 новопланирана саобраћајница која пове-

зује аеродром Росуље са планираном трасом 
источне обилазнице, односно подцелина 8.8.2 
састоји се од грађ.парцеле бр. 8 и 9 

 
Грађевинска парцела бр. 8 (саобраћајница) се 

састоји од делова катастарских  парцела бр.: 2065/2, 
2065/7, 2065/4, 2064/1, 2063/1, 2063/2, 2062, 3120/1, 
1671, 1656, 1655, 1654, 1652, 1651, 3139, 1627, 1626, 
1620, 1618, 1616, 1615, 1614/2, 1612/1, 1612/2, 1611/1 
и 1608/1 све КО Паруновац.  
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Грађевинска парцела бр.9 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1606, 
1357, 3140, 1358, 1599, 1598, 1597, 1371, 1373, 3141, 
1376, 1374, 1592, 3142, 1399, 1582/2, 1586, 1585, 1583, 
1407, 1408, 1416, 1411, 1412, 1447, 1446, 1448, 1449, 
1453, 1574, 1571, 1452, 1455/1, 3136, 1457/4, 1454 и 
1457/1 и целе к.п.бр. 1375 све КО Паруновац.  

 
 део улице Милана Коњовића, односно 

подцелина 8.8.3 састоји се од грађ.парцелр бр.10 
  
Грађевинска парцела бр.10 (саобраћајница) се 

састоји од делова катастарских  парцела бр.: 3140, 
1606, 1605, 1604, 1603, 2234, 1602 и 1599 све КО 
Паруновац. 

 
 Део  постојећег атарског пута у оквиру 

подцелине 8.8.1. састоји се од грађ. парцеле бр. 11 
 
Грађевинска парцела бр.11 (саобраћајница) се 

састоји од делова катастарских  парцела бр.: 2180, 
2200/1, 2200/2, 2201/2, 2201/4, 2201/3, 2201/1, 2202, 
2203, 2204/1, 2204/2, 2205, 2210, 2211/1, 2211/2, 2212, 
2220, 2221, 2222, 2223, 2226, 2230, 2231, 2232, 2690, 
2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697/1, 2698, 2701, 
2702/1, 2707/2, 2703, 2704 и 2705 и целе к.п.бр. 3145 
све КО Паруновац.  

 
Спорт и рекреација 
 
У поднаслову где се описују спорт и рекреација, 

после првог става додаје се: 
 Спорт и рекреација, ( комплекс хиподрома) 

односно подцелина 8.8.1. састоји се од грађ. парце-
ла бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 

 
Грађевинска парцела бр.1 (спорт и рекреација) се 

састоји од делова катастарских  парцела бр.: 2065/2, 
2065/7, 2063/1, 2063/2, 2062, 2065/4, 1656, 1655, 1654, 
1652, 3120/1, 2064/1, 1608/1, 1615, 1620, 1618, 1614/2, 
1619, 2231, 2232, 2223, 2226, 2221, 2222, 2230, 2220, 
2211/2, 2211/1, 2212, 2210, 2205, 2204/2, 2204/1, 2203, 
2202, 2201/1, 2201/3, 3139, 2201/4, 2201/2, 2200/2, 
2200/1 и 2180 и целих к.п.бр.: 1653, 1625, 1624, 1670, 
1669/2, 1623/1, 1623/2, 1608/2, 1613/2, 1669/1, 1623/3, 
1614/1, 1613/1, 1668, 1622, 1657, 1658, 1621, 1659/1, 
1667/1, 1608/3, 2124, 1659/2, 2125, 1607, 1617, 2126/1, 
1660/1, 1608/4, 2126/2, 1660/2, 1660/3, 2126/3, 2120, 
1660/4, 2123, 1660/5, 2127/1, 2134/1, 2118/3, 2122, 
2119, 2118/2, 2121, 2225, 2127/2, 2133, 2229/3, 2118/1, 
2135, 2227, 2224, 2127/3, 2110/1, 2117/1, 2109/1, 
2116/1, 2127/4, 2134/2, 2228, 2218, 2128, 2217, 2136, 
2129/2, 2108/2, 2219, 2229/2, 2229/1, 2129/1, 2130, 
2139, 2108/1, 2137, 2138, 2098, 2216, 2131, 2107, 2106, 
2215, 2132, 2142, 2214, 2140/2, 2097, 2105/2, 2099, 
2140/1, 2105/1, 2209/1, 2143, 2209/2, 2104/1, 2141, 
2213, 2144, 2208, 2145, 2146, 2207, 2206, 2148, 2102/1, 
2101, 2096, 2147, 2149, 2100, 2103/1, 2152/1, 2152/2, 
2153, 2151, 2150, 2154, 2085/1, 2155, 2095, 2156/2, 
2198/3, 2197, 2195, 2198/2, 2089/1, 2156/1, 2196, 2194, 
2193, 2161/1, 3120/7, 2192, 2157/1, 2094, 2157/2, 

2088/1, 2161/3, 2162, 2198/1, 2163, 2158, 2161/2, 2164, 
2093, 2165, 2159, 2087/1, 2160, 2092, 2086/1, 2166, 
2091, 2168, 2167, 2090, 2189/1, 2190, 2191, 2188, 2186, 
2199, 2187, 2189/2, 2185, 2174, 2176, 2173, 2175, 2169, 
2171, 2170, 2177, 2172, 2184, 2178, 2182, 2181, 2183/1, 
2183/2, 2179/1 и 2179/2 све КО Паруновац.  

 
Грађевинска парцела бр.2 (спорт и рекреација) се 

састоји од делова катастарских  парцела бр.: 260 и 269 
и целих к.п.бр.: 252/3, 253/13, 266/2, 267/1, 267/2, 
270/1, 270/2, 271/1, 272/1, 272/2, 273/1, 274/1, 275/1, 
275/2, 275/3, 276/1, 277, 278, 279, 280 и 281 све              
КО Мало Головоде.  

Грађевинска парцела бр. 3 (спорт и рекреација) се 
састоји од целих к.п.бр.: 3153 КО Паруновац и 282            
КО Мало Головоде.  

Грађевинска парцела бр.4 (спорт и рекреација) се 
састоји од целих к.п.бр.: 3160 КО Паруновац и 259 КО 
Мало Головоде.  

Грађевинска парцела бр.5 (спорт и рекреација) се 
састоји од целих к.п.бр.: 3154 КО Паруновац и 1947 
КО Велико Головоде.  

Грађевинска парцела бр.6 (спорт и рекреација) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 1603, 
1604, 1605 и 1606 све КО Паруновац.  

Грађевинска парцела бр.7 (спорт и рекреација) се 
састоји од дела катастарске  парцеле бр. 1603 КО 
Паруновац.  

У даљем попису површина парцела јавне намене 
додаје се и попис парцела за водно земљиште као део 
урбанистичке подцелине 8.8.1. и састоји се од грађ. 
парцеле бр.12 

 
Водно земљиште 
 
Грађевинска парцела бр. 12 (водоток) се састоји 

од дела катастарске  парцеле бр. 3119 КО Паруновац.  
 
■ У поднаслову 2.6.4. Услови за уређење 

саобраћајне и комуналне  инфраструктуре, тачка 
2.6.4.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 

 
Нивелација - У делу текста који се односи на 

нивелацију додаје се текст који гласи: 
  
 У односу на општински пут Капиџија – 

Паруновац- Велико Головоде (ул. Милана Коњевића), 
предмет израде нивелационог плана је са северне 
стране. На планираној саобраћајници  коју треба  
изградити,  дате су коте нивелације и подужни падови  
у свим карактеристичним тачкама по свим важећим 
техничким прописима и нормативима. Читав 
посматрани комплекс генерално пада ка западу. 

На целокупном посматраном нивоу подцелине, а за 
уклапање постојећег терена који је по конфигурацији 
брдовит, подужни нагиб се креће у границама од 0,24% 
до 11,89%. Подужни падови су усвојени на основу 
сагледавања постојећег стања њиховог уклапања са 
саобраћајницама. Растојање између ових тачака је дато до 
тачности на 1цм, са падом на тој деоници израженим у 
процентима и са смером пада. 
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На основу сагледаних услова на терену и 
одређене нивелације терена, као начин дренирања и 
одводњавања простора предлаже се гравитационо 
одвођење воде.  

У нивелационом смислу, постојеће стање се 
максимално могуће  задржава. 

  
■ У поднаслову 2.6.4. Услови за уређење 

саобраћајне и комуналне  инфраструктуре, тачка 
2.6.4.2. Хидротехничке инсталације 

 
Додаје се текст  у следећим поднасловима,  а који 

гласи: 
 
Водоводна мрежа 
 Водоводна мрежа града Крушевца представ-

ља део регионалног система водоснабдевања са језера 
Ћелије. 

Потрошачи обухваћени овим планом везани су на 
резервоар "Липовац".  Запремина резервоара је 
5.000м3 са котом дна - 210мнм и котом прелива – 
215мнм. Резервоар у Липовцу је са директним 
доводом са магистралног цевовода Мајдево - 
Крушевац димензија ДН 1000мм и независним 
одводом.  Дуж дела реализоване, као и дуж дела 
планиране Источне обилазнице око Крушевца је 
изграђен магистрални цевовод Ø1000мм (Липовац - 
Ћићевац - Варварин) до комлекса предузећа ХЕНКЕЛ 
Србија, где прелази на пречник Ø600мм,  пресеца 
државни пут I Б реда у Дедини (ул. Савска) и иде даље 
према Ћићевцу и Варварину. У зони реализоване 
источне обилазнице овај магистрални цевовод 
Ø1000мм се грана на магистрални цевовод  Ø 500мм 
који иде према северу и преставља ободни прстен 
северне индустријске зоне, чиме се обезбеђује 
квалитетније водоснабдевање Крушевца водом. 

 
Канализација отпадних вода 
 
 Систем за одвођење отпадних вода града 

Крушевца је сепаратан, независно одвођење отпадних 
вода из домаћинстава и индустрије од атмосферских 
вода. Концепција одвођења отпадних санитарних 
вода града Крушевца је према централном постројењу 
за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ). 

 
У зони планиране источне обилазнице, пролази 

траса колектора "Б"  димензија Ø300мм, који се улива 
у колектор "А". Колектором "Б" се планира одвођење 
отпадних вода индустрије стациониране дуж десне 
обале Расине: "Трајал", "Хенкел", ДИП "Савремени 
дом", као и оближњих насеља: Дедина, део насеља 
Макрешане, Паруновац, Капиџија. Повољна конфигу-
рација терена омогућава наставак изградње овог 
колектора према насељима која се налазе на десној 
обали Расине према насељу Ломница, чиме он 
прераста у "Деснообални расински колектор". 

 
Мрежа атмосферске канализације 
 
 Природни реципијенти за пријем атмосфер-

ских вода са сливне површине обухваћене границама 
планске документације је водоток  I реда - река Расина  

и  водоток  II реда - Кобиљска река.  Конфигурација 
терена је таква да омогућава одвођење атмосферских 
вода ка Расини и Кобиљској реци са целог комплекса 
обухваћеног овом планском документацијом. 

 
На простору предметног плана  не постоји 

изграђена атмосферска канализација. 
 
Водопривредна инфраструктура 
 
 Све реке и потоци на подручју ПГР "Исток 5" 

гравитирају сливу реке Расине, која је уједно и 
рецепијент свих бујичних притока. 

У границама предметног плана пролази 
Кобиљска река са површином слива 39,0км2  и 
израженим бујичним карактером. Водоток у обухвату 
плана је нерегулисан. 

Хидролошки подаци за Кобиљску реку преузети су 
из Водних услова бр. 1840/1 од 10.01.2019. год. издати 
од стране ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" 
Ниш, РЈ "Западна Морава" Чачак су следећи:  

 
Кобиљскa реке на месту улива у Гагловску реку: 
 
Q0,1% =82m3/s; Q1%=59m3/s;  
 
Стање ерозије на простору Плана указује на зна-

чајан интезитет ерозионих процеса. Ова констатација 
се првенствено односи на Гагловску река, Кобиљску 
реку и Добромирски поток. 

 
■ У поднаслову 2.6.4. Услови за уређење сао-

браћајне и комуналне инфраструктуре, тачка 
2.6.4.3. Електроенергетика 

 
После пасуса 4, додаје се следећ текст који гласи: 
 Планом је предвиђена каблирање постојећих 

далековода 35kV „Милоје Закић – Модрица“ и 
далековода 10kV „Милоје Закић – Велико Головоде“ 
и 10kV „Милоје Закић – Велико Головоде“ по траси 
датој у графичком прилогу бр. 9 

 
■ У поднаслову 2.6.4. Услови за уређење 

саобраћајне и комуналне  инфраструктуре, тачка  
2.6.4.5. Енергофлуиди 

 
На крају текста (гасификација) из матичног                  

ПГР-а „Исток 5“ у Крушевцу додаје се текст који 
гласи: 

 Према програму гасификације града Крушев-
ца на подручју Измена плана, планирана је гасоводна 
мрежа од челичних цеви. Дистрибутивна гасоводна 
мрежа изграђена је од челичних цеви притска 16 бара. 
Планирана је дистрибутивна гасоводна мрежа од 
полеиетиленских цеви притска 4 бара. 

Према условима добијених од имаоца јавних 
овлашћења примењују се следећа правила за изград-
њу планиране гасоводне инсталације. Дистрибутивни 
гасовод од челичних цеви је MОP 16bar и 
дистрибутивни гасовод од ПЕ цеви МОР је 4bar 

Изградња нових објеката не сме угрозити стабил-
ност, безбедност и поуздан рад гасовода; 
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 Минимално растојање темеља објеката: 

- од гасовода од челичних цеви MОP 16bar је 3m, 

- од гасовода од полиетиленских цеви МОР 

4bar је 1m. 
 При планирању саобраhајница и уређењу те-

рена потребно јс поштовати прописане внсине надслоја 
у односу на укопан гасовод у зависности од услова 
вођења (у зеленој површини, испод коловоза и сл.): 

- минимална висина надслоја у односу на 
укопан гасовод у зеленој површини је 0,8m, 

- минимална висина надслоја у односу на 
укопан гасовод у тротоару (рачунајуhи од rорње 
ивице цеви до rорње кoте тротоара) је 0,8m за гасовод 
од челичних цеви MОP 16bar, односно 1,0m за гасовод 
од полиетиленских цеви МОР 4bar. 

 Приликом укрштања гасовода са саобраћај-
ницама, оса гасовода је по правилу под правим углом 
у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није 
могуће извести дазвољена су одступања до угла од 60 
степени. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајни-
цама минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње коте коловозне конструкције, без 
примене посебне механичке заштите, ако се 
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 
оптерећење утврди да је то могуће, изнаси 1,35m. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћај-ницама 
минимална висина надслоја од горње ивице гасовада до 

горње коте коловозне хонструкције када се гасовод 
механички штити и полагањсм у заштитну цев, износи 
1,0m, ако се статичким прорачуном цевовода на 
саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће. 

Полагање гасовода дуж саобраћајница се врши без 
примене посебне механичке заштите ако се стати-чким 
прорачуном цевовода на саобраћајно оптере-ћење 
утврди да је то могуће, с тим да минимална дубина 
укопавања од горње ивице гасовада до горње коте 
коловозне конструкције пута у том случају износи 
1,35m, а све у складу sa условима управљача пута. 

Приликом укрштања гасовода са регулисаним 
воденим токовима минимална висина надслоја од 
горње ивице гасовода до дна регулисаних корита 
водених токова износи 1,0m, односно приликом 
укрштања гасовода са нерегулисаним воденим токо-
вима минимална висина надслoја од горњe ивице 
гасовода до дна нерегулисаних корита водених токова 
износи  1,5m. 

При паралелном вођењу гасовода са другим 
инсталацијама, потребно је, у складу са Правилником о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног raca гасоводима притиска до 16bar („Сл. 
гласник РС“ бр. 86/15), поштoвати  одређена растојања.  

Минимална дозвољена растојања спољне ивице 
подземних челичних гасовода 10bar < МОР <16bar ca 
другим гасоводима, инфраструктурним и другим 
објектима: 

 

 Минимално дозвољено 
растојање (m) 

укрштање паралелно 
вођење 

Гасовод међусобно 0,20 0,60 

Од гасовода до канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до претходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,30 0,60 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,30 0,50 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида  0,20 0,60 

 
 
 Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних ПЕ гасовода MOP4bar са другим 
   гасоводима, инфраструктурним и другим објектима: 

 
 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

укрштање 
паралелно 

вођење 
Гасовод међусобно 0,20 0,40 

Од гасовода до канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до претходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида  0,20 0,60 
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 Није дозвољено паралелно вођење водова изнад 
и испод гасовода. 

Није дозвољено постављање шахта изнад 
гасовода. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу 
поставља изнад канализације. Уколико се мора 
поставити испод, неопходно је применити додатне 
мере ради спречавања евентуалног продора гаса у 
канализацију. 

Минимална хоризонтална растојања челичних 
гасовода MОP 16bar и полиетиленских гасовода МОР 
4bar од надземне електро мреже и стубова далековода 
 

 
Минимално 
растојање 

Називни напон 
При  

укрштању  
(м) 

При 
паралелном 

вођењу  
(м) 

1kV ≥ U 1 1 

1kV < U ≤ 20kV 2 2 

20kV < U ≤ 35kV 5 10 

35kV < U 10 15 

 
 Тачно место прикључка комплекса хиподрома 

на гасоводну мрежу биће одређено приликом разраде 
комплекса Урбанистичким пројектом према условима 
имаоца јавних овлашћења. 

 
■ У поднаслову 2.6.5. Услови за уређење 

зеленила, тачка 2.6.5.1. Зеленило јавног 
коришћења -  зеленило на површинама јавне 
намене  

 
У делу текста плана који описује Зеленило специ-

фичне намене - заштитно зеленило  после задњег 
пасуса додати 

 У подцелини 8.8.1. – спорт и рекреација 
(хиподром) планирано је заштитно зеленило као 
додатни заштитни појас уз трасу источне обилазнице 
у ширини од  10м., као и уз појас новопланиране 
саобраћајнице  која повезује Источну обилазницу и 
Аеродром „Росуље" у шири од 3м. 

 

■ У поглављу 2.7. Услови за уређење 
пољопривредног земљишта  

 
Мења се нумеричка вредност пољопривредног 

земљишта, односно први став текста, тако да сада 
текст гласи: 

 Пољопривредно земљиште заузима површину 
од 727,88ха или 77,08% од укупне површине обухвата 
плана. У односу на постојеће стање смањено је за 
129,32ха, највише за проширење грађевинског 
земљишта.  

 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
■ У поглављу 3.1. Општа правила грађења у 

Плану генералне регулације у поднаслову  3.1.3. 
Општи услови изградње 

 
 Врста и намена објеката који се могу градити, 

код спорта и рекреације додати реч хиподром 
 
■ У поднаслову 3.1.5.7. Општа правила гра-

ђења објеката спорта и рекреације  
 
У делу текста који се односи на описта објеката 

спорта и ректеације Типа СР-03 додати реч 
хиподром, тако да текст сада гласи: 

 Садржаји спорта и рекреације остварују се у 
отвореним објектима, намењеним различитим катего-
ријама корисника и ту спадају: хиподром, различите 
врсте спортских терена, бициклистичке, трим и 
шетачке стазе, простори за игру деце, фитнес справе 
на отвореном, терени за мини голф и др.  

 
После трећег става додаје се текст који гласи: 
 Правила грађења објеката спорта и рекреације-

хиподрома додати су у погрављу 3.6. Локације за које 
је обавезна израда урбанистичког пројекта 

 
■ У поглављу 3.2. Правила грађења за делове 

Плана за које није предвиђено доношење Планова  
детаљне регулације (директна примена плана), у 
поднаслову 3.2.1.Посебна правила грађења по 
урбанистичким целинама и подцелинама,  

 
Додају се следеће урбанистичке подцелине са 

пратећим текстом и табелама 
 

 
   3.2.1.9. Урбанистичка подцелина 8.8.1 

 
 

приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.8.1. 
 

Ознака урб. подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.8.1. 
директна 
примена/урбанистички 
пројекат 

Спорт и 
рекреација 
хиподром 

СР-03 

комерцијалне 
делатности 

КД-02 
КД-041 

Заштитно 
зеленило 

- 
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 Претежна намена – спорт и рекреација - 

Хиподром 
 
Правила за изградњу објеката хиподрома. као и 

пратећих садржаја дата су у тачки 3.1. Општим 
правилима грађења у Плану генералне регулације 
„Исток 5“ ( тачке 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.2.) и 
у тачки 3.6. Локације за које је обавезна израда 
урбанистичког пројекта 

Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.5.4 

 Компатибилне (допунске) намене - Комер-
цијалне делатности типа КД-02,  КД -041 

 
Правила за изградњу објеката комерцијалних 

делатности дата су у тачки 3.1. Општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације (у тачкама 
тачкма 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.3.)  и у тачки 3.6. Локације 
за које је обавезна израда урбанистичког пројекта 

 
 Пратећа намена- Заштитно зеленило 

 
 
 

 3.2.1.10. Урбанистичка подцелина 8.8.2 
 

приказ планираних намена у оквиру урбани-стичке подцелине 8.8.2. 
 

Ознака урб. подцелине / 
спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.8.2. 
директна 
примена 

саобраћајница / 
/ / / / 

/ / / / 

 
 Претежна намена- Саобраћајница 
 
Правила за изградњу саобраћајнице дата су у тачки 3.1. Општим правилима грађења у Плану генералне 

регулације „Исток 5“ ( тачке 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.2.) и у тачки 3.6. Локације за које је обавезна израда 
урбанистичког пројекта 

Одстојање објеката од регулационе линије утврђено је у граф.прилогу бр. 5.4 

 Компатибилне (допунске) намене – нису планиране 

 Пратећа намена - Заштитно зеленило 

 

 
  3.2.1.11. Урбанистичка подцелина 8.8.3 

 
приказ планираних намена у оквиру урбанистичке подцелине 8.8.3. 

 

Ознака урб.  
подцелине / спровођење 

Претежна намена 
Компатибилна 

(допунска) намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

8.8.3. директна 
примена 

саобраћајница / 
/ / / / 

/ / / / 

 
 
  Претежна намена- Саобраћајница 
 
Правила за изградњу саобраћајнице дата су у 

тачки 3.1. Општим правилима грађења у Плану 
генералне регулације „Исток 5“ (тачке 3.1.1., 3.1.2, 
3.1.3., 3.1.4. и 3.1.5.2.) и у тачки 3.6. Локације за које 
је обавезна израда урбанистичког пројекта 

Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр. 5.4 

 Компатибилне (допунске) намене – нису пла-
ниране 

 Пратећа намена - Заштитно зеленило 
 
■ У поглављу 3.6. Локације за које је обавезна 

израда урбанистичког пројекта, пројеката парце-
лације, односно препарцелације и урбанистичко 
архитектонског конкурса 
 

У поднаслову који описује Урбанистички 
пројекат, где су побројане локације за које се израђује 
урбанистички пројекат - Локације за које је обавезна 
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израда Урбанистичког пројекта, после задње ставке 
где је наведена целина 8.7. додаје се 

 
 за комплекс спорта и рекреације-хиподром  у 

оквиру подцелине 8.8.1 
 
У даљем тексту додаје се текст и поднаслов који 

се односи на смернице за израду урбанистичког 
пројекта за спорти рекреацију –хиподром  и гласи: 

 
 Смернице за израду урбанистичког про-

јекта за спорт и рекреацију –хиподром   
 
У коњичке спортове спадају: вожња запрега, 

коњички вишебој, дресура, коњичке трке издржљи-
вости, дисциплина вестерн, прескање препона, 
акробатика на коњу, трке са сулкама (колица на 2 
точка) и други. 

 
Паркур - је затворени терен са постављеним 

препонама за такмичење 
 
Дресура -  је уметнички коњички спорт и основа 

је тренинга 
 
Галопска трка - је најфасцинантнији вид 

коњичког спорта и најелитнији. На те трке се врши 
клађење. Делe се на: трке на равној стази од 800-
4000м1; трка препрека на стази дужине од 2800-
6500м1. 

 
Касачке трке -  су дисциплине где се тркају коњи 

расе касача упрегнути у лагану тркачку двоколицу – 
сулке. Касачке трке се одржавају на посебно 
уређеним стазама различите дужине, елипсоидног 
облика  дужине од 600, 800, 1000 и 1600м, ширине 
стазе 20-30м. 

 
У оквиру хиподрома могу се планирати следећи 

садржаји: 
- Коњички клуб (клубске просторије) са 

школом јахања, свлачионицама и санитарним чвором 
и осталим пратећим просторијама 

- Ресторан 
- Хотел 
- Паркинг простор 
- Шталски простор за коње-коњушница 
- Монтажне штале за гостујуће коње 
- Затворена јахаоница - хала за јахање 60  X 26м 
- Зобнатице 
- Складишта хране за коње 
- Ергела 
- Ограде око стаза и комплекса 
Стазе и то: 
 
Стаза се мери 1м од унутрашњег руба. 
- подлога је обично пешчана, може и земља или 

трава. 
- завоји треба да су нагнути 
- травната стаза дужине до 2400м 
- травнато-галопска стаза дужине до1600м, ши-

рине 20м 

- пешачка стаза за тренинг дужине до 1550м, 
ширине 6,0м 

- касачка стаза (насута шљаком) дужине до 
1000м, ширине 6,0м 

- шљунчана касачка стаза дужине до 1000м, 
ширине 16,0м -20м 

- на средини касачке стазе су паркури за 
такмичење у препонском јахању и то травнати паркур 
димензије 120 X 150м 

- 2 пешчана паркура димензија 100 X 120 и 100 
X 80м 

- полигон за дресуру коња 
- мањеж Р-40м 
- Групне стазе - где учествују најбоља ждребад 

и пастуви (све стазе дренирати) 
 
У оквиру комплекса  хиподрома поред наведених 

садржаја могуће је, планирати школу јахања у циљу 
обуке јахача и упознавања јавности са чарима 
коњичког света. Обављати тренинге са предавањима 
у опхођењу са коњима,  о основама јахања и о 
коњичком спорту уопште. Планирати и едукативни 
програм са организованим посетама. Уз стручног 
водича грађанима пружити јединствен увид у свет 
коњичког спорта, као што су: историја коњичког 
спорта, тимарење коња, прехрана коња, прикази 
тренинга, јахање на коњима школске деце, категорије 
pony leading, „јахање коња уз водича“/деца до 8 
година, која започињу са учењем јахања, односно: 

 
- Такмиче се деца од 3-9 год. на пониима до 

1,4м висине /кобиле и кастрати/ у неколико категорија 
- јахање понија са водичем /pony leading/, за 

децу од 3-7 год. и од 6-9 год. 
- јахање понија без водича/first ridden/, за децу 

од 8-12 год. 
 
 

КООРДИНАТЕ ГРАНИЦА ЈАВНОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗМЕЊЕНИ И ДОПУЊЕНИ 
ПГР „ИСТОК 5“ –УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 

8.8 У КРУШЕВЦУ 

 

1    7529105.59    4824132.39 

2    7529104.22    4824121.48 

3    7529108.34    4824132.07 

4    7529116.96    4824131.07 

5    7529126.98    4824129.90 

6    7529144.45    4824127.86 

7    7529157.55    4824126.34 

8    7529183.69    4824123.29 

9    7529196.52    4824121.79 

10    7529252.39    4824115.28 

11    7529261.19    4824114.26 

12    7529270.39    4824113.18 

13    7529288.04    4824111.13 

14    7529324.12    4824106.92 

15    7529366.39    4824101.99 

16    7529372.58    4824101.27 
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17    7529393.67    4824098.82 

  18    7529416.65    4824096.14 

  19    7529449.43    4824092.32 

20    7529451.62    4824092.06 

21    7529454.90    4824091.71 

22    7529458.19    4824091.41 

23    7529461.48    4824091.16 

24    7529464.77    4824090.97 

25    7529468.07    4824090.83 

26    7529502.63    4824089.70 

27    7529548.36    4824088.21 

28    7529561.29    4824087.78 

29    7529578.95    4824087.21 

30    7529580.57    4824076.15 

31    7529558.10    4824076.88 

32    7529516.79    4824078.23 

33    7529514.44    4824078.31 

34    7529503.80    4824078.66 

35    7529467.71    4824079.84 

36    7529464.23    4824079.98 

37    7529460.75    4824080.18 

  38    7529457.28    4824080.44 

39    7529453.92    4824080.75 

40    7529450.35    4824081.13 

41    7529431.80    4824083.27 

42    7529410.74    4824085.70 

43    7529400.79    4824086.84 

44    7529390.08    4824088.08 

45    7529366.92    4824090.75 

46    7529360.37    4824091.50 

47    7529350.85    4824092.60 

48    7529284.50    4824100.24 

49    7529267.97    4824102.14 

50    7529259.65    4824103.10 

51    7529251.55    4824104.04 

52    7529174.80    4824113.71 

53    7529117.46    4824120.02 

54    7529106.14    4824121.27 

55    7529588.98    4824086.88 

56    7529635.13    4824085.37 

57    7529638.14    4824085.27 

58    7529642.27    4824089.06 

59    7529644.17    4824089.01 

60    7529649.88    4824088.85 

61    7529652.27    4824088.79 

62    7529656.14    4824084.68 

63    7529691.97    4824083.52 

64    7529701.63    4824083.21 

65    7529735.42    4824082.12 

66    7529898.87    4824076.74 

67    7529928.52    4824075.96 

68    7529932.54    4824075.85 

69    7529949.30    4824075.41 

70    7529964.33    4824075.02 

71    7529983.43    4824074.52 

72    7530014.29    4824073.71 

73    7530053.99    4824072.66 

74    7530079.93    4824071.82 

75    7530098.66    4824071.20 

76    7530104.49    4824071.10 

77    7530109.96    4824071.16 

78    7530113.54    4824071.28 

79    7530118.49    4824071.55 

80    7530123.44    4824071.95 

81    7530128.37    4824072.48 

82    7530133.29    4824073.12 

83    7530136.73    4824073.65 

84    7530140.12    4824074.23 

85    7530143.76    4824074.93 

86    7530147.92    4824075.81 

87    7530152.75    4824076.94 

88    7530157.54    4824078.20 

89    7530162.31    4824079.59 

90    7530197.30    4824090.73 

91    7530201.36    4824091.90 

92    7530205.45    4824092.97 

93    7530209.56    4824093.92 

94    7530213.69    4824094.77 

95    7530217.85    4824095.51 

96    7530222.02    4824096.14 

97    7530226.21    4824096.66 

98    7530231.52    4824097.16 

99    7530234.63    4824097.37 

100    7530238.84    4824097.56 

101    7530243.07    4824097.64 

102    7530247.29    4824097.61 

103    7530251.51    4824097.46 

104    7530255.72    4824097.21 

105    7530259.93    4824096.84 

106    7530293.22    4824093.50 

107    7530323.68    4824090.45 

108    7530327.36    4824090.08 

109    7530332.33    4824089.63 

110    7530337.29    4824089.25 

111    7530342.26    4824088.96 

112    7530347.24    4824088.76 

113    7530352.22    4824488.64 

114    7530395.87    4824407.94 

115    7530425.96    4824087.46 

116    7530445.16    4824113.20 

117    7530450.46    4824115.97 

118    7530481.54    4824088.17 

119    7530440.64    4824073.22 

120    7530431.37    4824073.37 

121    7530404.73    4824073.79 

122    7530381.13    4824074.17 
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123    7530353.13    4824074.62 

124    7530352.00    4824074.64 

125    7530347.65    4824074.74 

126    7530343.31    4824074.90 

127    7530338.97    4824075.12 

128    7530334.63    4824075.40 

129    7530330.30    4824075.74 

130    7530325.97    4824076.15 

131    7530306.64    4824078.09 

132    7530258.53    4824082.91 

133    7530254.69    4824083.25 

134    7530250.84    4824083.48 

135    7530246.99    4824083.61 

136    7530243.14    4824083.64 

137    7530239.95    4824083.59 

138    7530237.02    4824083.48 

139    7530234.26    4824083.32 

140    7530231.14    4824083.09 

141    7530227.76    4824082.75 

142    7530223.93    4824082.27 

143    7530220.12    4824081.70 

144    7530216.33    4824081.02 

145    7530212.55    4824080.25 

146    7530208.80    4824079.37 

147    7530205.07    4824078.40 

148    7530201.37    4824077.33 

149    7530166.08    4824067.15 

150    7530161.68    4824065.86 

151    7530157.26    4824064.68 

152    7530152.81    4824063.59 

153    7530148.33    4824062.59 

154    7530142.94    4824061.53 

155    7530137.29    4824060.58 

156    7530131.57    4824059.77 

157    7530125.97    4824059.14 

158    7530121.13    4824058.71 

159    7530116.56    4824058.41 

160    7530112.81    4824058.24 

161    7530107.40    4824058.11 

162    7530102.82    4824058.11 

163    7530098.24    4824058.21 

164    7530080.43    4824058.79 

165    7530053.56    4824059.67 

166    7529932.89    4824063.49 

167    7529809.47    4824067.92 

168    7529804.55    4824068.10 

169    7529768.85    4824069.44 

170    7529737.77    4824070.60 

171    7529704.66    4824071.84 

172    7529684.12    4824072.61 

173    7529658.29    4824073.57 

174    7529650.93    4824073.85 

175    7529647.54    4824073.96 

176    7529643.28    4824074.10 

177    7529638.82    4824074.24 

178    7529590.61    4824075.82 

179    7529321.10    4823397.20 

180    7529327.78    4823406.36 

181    7529335.49    4823416.92 

182    7529343.06    4823427.59 

183    7529347.50    4823433.85 

184    7529350.74    4823438.08 

185    7529377.80    4823473.73 

186    7529380.49    4823477.34 

187    7529383.51    4823481.40 

188    7529415.01    4823524.56 

189    7529456.30    4823581.13 

190    7529463.37    4823590.82 

191    7529471.10    4823601.41 

192    7529485.01    4823620.47 

193    7529493.43    4823632.00 

194    7529498.29    4823638.67 

195    7529504.55    4823647.22 

196    7529513.97    4823660.09 

197    7529520.92    4823669.59 

198    7529527.74    4823678.91 

199    7529534.48    4823688.12 

200    7529542.21    4823698.68 

201    7529554.28    4823715.17 

202    7529559.63    4823722.72 

203    7529562.70    4823727.04 

204    7529565.67    4823731.45 

205    7529571.18    4823739.87 

206    7529585.22    4823761.34 

207    7529580.87    4823769.30 

208    7529570.27    4823753.10 

209    7529563.67    4823743.01 

210    7529558.97    4823735.83 

211    7529556.12    4823731.59 

212    7529553.17    4823727.43 

213    7529540.96    4823710.70 

214    7529537.51    4823705.97 

215    7529531.06    4823697.14 

216    7529523.73    4823687.09 

217    7529516.31    4823676.93 

218    7529510.85    4823669.44 

219    7529507.04    4823664.23 

220    7529499.25    4823653.56 

221    7529493.51    4823645.69 

222    7529487.82    4823637.89 

223    7529479.44    4823626.41 

224    7529465.07    4823606.79 

225    7529452.77    4823589.87 

226    7529439.26    4823571.36 

227    7529427.20    4823554.85 

228    7529409.24    4823530.22 
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229    7529401.88    4823520.14 

230    7529394.65    4823510.23 

231    7529385.27    4823497.38 

232    7529377.05    4823486.12 

233    7529375.49    4823483.99 

234    7529373.50    4823481.31 

235    7529371.43    4823478.57 

236    7529335.73    4823431.54 

237    7529317.31    4823407.28 

238    7529313.82    4823402.62 

239    7529310.38    4823397.92 

240    7529250.41    4823315.04 

241    7529200.53    4823246.09 

242    7529191.51    4823233.55 

243    7529187.99    4823228.66 

244    7529592.61    4823772.54 

245    7529594.24    4823775.13 

246    7529595.48    4823777.11 

247    7529596.63    4823779.15 

248    7529597.71    4823781.22 

249    7529598.69    4823783.34 

250    7529599.59    4823785.50 

251    7529600.40    4823787.70 

252    7529601.12    4823789.92 

253    7529601.75    4823792.17 

254    7529602.28    4823794.45 

255    7529602.72    4823796.75 

256    7529604.81    4823808.43 

257    7529607.38    4823820.86 

258    7529615.96    4823871.16 

259    7529620.86    4823900.93 

260    7529624.54    4823923.26 

261    7529625.25    4823928.84 

262    7529636.64    4823997.03 

263    7529638.46    4824007.93 

264    7529643.98    4824040.42 

265    7529648.86    4824070.57 

266    7529640.58    4824069.52 

267    7529628.11    4823994.43 

268    7529621.77    4823956.23 

269    7529620.17    4823946.63 

270    7529612.58    4823902.12 

271    7529607.23    4823870.75 

272    7529605.01    4823858.16 

273    7529594.83    4823798.09 

274    7529594.37    4823795.71 

275    7529593.79    4823793.36 

276    7529593.09    4823791.04 

277    7529592.27    4823788.76 

278    7529591.35    4823786.52 

279    7529590.32    4823784.33 

280    7529589.18    4823782.20 

281    7529399.52    4824086.99 

Катастарске тачке које задржавају своје 
координате од 1 до 227 приказане су у графичком 
прилогу црном бојом. 

Тачке преузете из ПГР Исток 5 приказане су у 
графичком прилогу плавом бојом. 

 
 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 
■ ПРИМЕНА МАТИЧНОГ ПЛАНА  
 
За делове матичног Плана  који нису наведени у 

овим Изменама и допунама плана примењује се План 
генералне регулације „Исток 5 у Крушевцу," ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 4/19) 

 
 
■ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 
У графичком делу овог Измењеног и допуњеног 

плана приказани су само графички прилози који су 
измењени у односу на основни плански документ, 
План генералне регулације „Исток 5“ у Крушевцу.  

Саставни део Измена и допуна плана су графички 
прилози прилози бр.: 

 
2. Начин коришћења земљишта 
 
3. Планирана претежна намена површина 
 
4. План саобраћаја и регулационо нивелациони 

план 
5.4  Урбанистичка регулација и нивелација за део 

плана за који није предвиђено доношење плана 
детаљне регулације за целину 8.8  

 
6. План површина јавне и остале намене 
 
6.1 Аналитичко геодетски елементи за урба-

нистичку целину 8.8. 
 
7. Спровођење плана 
 
8. План комуналне и водопривредне инфра-

структуре 
 
9. Електроенергетика и тк мрежа 
 
10. Енергофлуиди 
 
 
■  СТУПАЊЕ НА СНАГУ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПЛАНА 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1087/21           ПРЕДСЕДНИК  

     Предраг Вукићевић, с.р.  
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621 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64,10, 
41/11,121/12, 42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
54/13 - Решење УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 32 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 
129/07) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист 
град Крушевац“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИСТОК 5“ 

У КРУШЕВЦУ ЗА УРБАНИСТИЧКУ  
ЦЕЛИНУ 8.6. 

 
I ДЕО - ОПШТИ ДЕО  
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
Увод 
 
Обзиром да су План генералне регулације „Исток 

5“ ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19), као и Измене 
и допуне ПГР „Исток 5“  урбанистичкa целинa 8.8.  у 
Крушевцу (у процедури), рађени по важећим 
прописима, методолошки приступ у изради Измене и 
допуне Плана генералне регулације “Исток 5“ у 
Крушевцу за урбанистичку целину 8.6 (у даљем 
тексту Измене и допуне плана) задржане су основне 
одреднице из матичног Плана генералне регулације 
„Исток 5“ у делу садржаја, назива и ознака поглавља, 
као и графичких прилога. 

У обухвату Измене плана је део урбанистичке 
целине 8.6., односно урбанистичка подцелина 8.6.1. 
(к.п.бр. 3177 КО Паруновац), део урбанистичке 
подцелине 8.6.2. и околно пољопривредно и шумско 
земљиште, тако да је укупна површина обухвата 
Измене и допуне плана око 48ха.  

Измена плана се односи на прерасподелу 
површина грађевинског и пољопривредног земљишта  
уз задржавање планираних претежних намена у 
оквиру грађевинског земљишта-аеродром, са циљем 
усклађивања исказаних потреба за делимичним и 
минималним проширењем комплекса аеродрома 
Росуље ради ограђивања и отклањања препрека у 
складу са вазухопловним прописима. 

Ово је још један комплекс не само од градског, 
већ и ширег значаја којим град потврђује свој статус  
центра Расинског округа. 

 
2. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
 
Предмет Измене и допуне Плана генералне 

регулације „Исток 5“ у Крушевцу је део урбанистичке 
целине 8.6., односно урбанистичка подцелина 8.6.1. 
(к.п.бр.3177 КО Паруновац), и део урбанистичке 
подцелине 8.6.2., као и околно пољопривредно земљи-
ште са проширењем према североистоку, севе-розападу 
и северојугу. Све катастарске парцеле у обухвату 
Измене и допуне плана припадају КО Паруновац. 

Измене и допуне плана се односе на корекцију 
граница подцелина, односно прерасподелу површина 

са претежно планираним наменама у делу урба-
нистичке целине 8.6. 

Измена Плана се односи и обухвата само назна-чене 
делове текста и графичке прилоге који се мењају, при 
чему се наводе само поглавља у којима се врше промене. 

За поглавља која нису наведена у овом Изме-
њеном и допуњеном ПГР „Исток 5“ - за урбанистичку 
целину 8.6. у Крушевцу, у потпуности важи текст из 
основног (матичног) планског документа – План гене-
ралне регулације „Исток 5“ у Крушевцу“ објављеног 
у ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19). 

  
3. ИЗМЕНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА  

 
Измене и допуне текстуалног дела Плана 

генералне регулације „Исток 5“ у Крушевцу 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19), 

 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

текста матичног ПГР-а  „Исток 5“ у Крушевцу 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19), у следећим 
деловима текста Плана односно уносе се следеће 
измене у наведеним поглављима и поднасловима: 

 
■ У поглављу 1.1. Правни и плански основ за 

израду плана 
 
Правни основ за израду Измене плана генералне 

регулације: 
 Закон о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 
одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013–одлука УС, 
50/2013 – одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 
и 52/21) у даљем тексту Закона. 

 Одлука о изради Измене и допуне плана 
генералне регулације „Исток 5“ у Крушевцу за урба-
нистичку целину 8.6 I бр. 350-831/2021 од 23.09.2021. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 10/21). 

 Одлука о неприступању изради Стратешке 
процене Измене и допуне Плана генералне регулације 
„Исток 5“ у Крушевцу за урбанистичку целину 8.6. на 
животну средину  IV бр. 350-772/2021 од 06.09.2021. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 10/21). 

 
■ У поглављу 1.2. Обавезе, услови и смернице 

из плана вишег реда и других докумената  зна-
чајних за израду плана  

 
ИЗВОД  из Генералног урбанистичког плана Крушевац 

2025(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15). 
 
Рубна зона „ИСТОК“ - „значајне површине ове 

зоне су ван граница грађевинског подручја чија је 
основна намена пољопривредно земљиште.“ 

У плановима вишег реда, за подручје Крушевца 
резервисан је простор за аеродром оспособљен за 
прихват и отпрему мањих савремених авиона 
намењених за пословна и туристичка путовања. За 
потребе аеродрома утврђена је локација „Росуље“ 
југоисточно од насеља Паруновац....која обезбеђује 
простор за полетно-слетну стазу са формирањем 
заштитне тампон зоне у којој се могу сместити 
потребни објекти и пратећи садржаји“ 
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■ У поглављу 1.4.  Остала документација 
значајна за израду плана  

 
Дати текст се брише тако да нови текст гласи:  
Безбедносна документација - Измена и допуна 

Идејног решења Безбедоносне документације за аеро-

дром "Росуље" у Крушевцу из 2015 год.  за коју је Ди-
ректорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 
издало позитивно Решење бр. 5/3-10-0015/2015-0008 од 
24.08.2020. 

 

 
 

 
■ У поглављу 1.5. Опис границе обухвата 

плана са пописом катастарских парцела 
 
У оквиру  овог поглавља дат је опис границе овог 

Измењеног и допуњеног Плана:  
Граница комплекса обухваћеног Именом и 

допуном „ПГР Исток 5“ за урбанистичку целину 8.6 
(у даљем тексту граница) почиње у западном делу 
комплекса и то од тромеђе к.п.бр.: 3177, 1495/2 и 
3129/1, и иде у смеру казаљке сата према 
североистоку поклапајући се са границом к.п.бр. 3177 
и следећих к.п.бр.: 3129/1, 1080/1, 1080/2 и 642/4. 
Граница даље иде према северу, такође границом 
к.п.бр. 3177 и следећих к.п.бр.: 642/3, 643/1, 648/2, 
1026/3, 1024, 1023/1 и 1022/1. Настављајући у истом 
правцу, граница обухвата к.п.бр.: 1022/5 и 1022/6 и 
поклапа се са границом к.п.бр. 3177 и следећих 
к.п.бр.: 1021/1, 1020/1 и 1018/1 до тромеђе к.п.бр.: 
3177, 1018/1 и 646/1, па јужном границом к.п.бр. 
646/1, до места где скреће према северозападу 
паралелно са југозападном границом к.п.бр. 3177 
пресецајући следеће катастарске парцеле: 646/1, 
647/1, 3131/1 (пут) и 652/2 до места где скреће према 
североистоку. У том правцу граница иде паралелно са 
северозападном границом к.п.бр. 3177, пресецајући 
к.п.бр.: 652/2, 3178 и 3179, до места где се ломи према 
југоистоку, такође паралелно са североисточном 
границом к.п.бр. 3177 пресецајући следеће к.п.бр.: 

3179, 3174, 656/1, 720/1 и 719/1 до тромеђе к.п.бр.: 
719/1, 652/4 и 718. 

Граница наставља у истом правцу такође 
паралелно североисточном границом к.п.бр. 3177 
обухватајући к.п.бр.: 652/4 и 657/1, па пресецајући 
следеће к.п.бр.: 716, 715, 714/1, 712/1, 710/1, 710/2, 
710/3, 710/4, 710/6, 710/7, 710/8, 709/1, 708/1, 707/1, 
706/1, 705/1, 658/1, 659/2, 659/1, 660/1, 661/1, 662/1, 
662/2, 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1, 364/1, 365/1, 
368/1, 369/1, 372/1, 373/1, 374/1, 375/1, 376/1, 377/1, 
377/2, 378/1, 379/1, 379/2 и 380/1, па обухватајући 
к.п.бр.: 652/3 и 643/4 поново пресеца у истом правцу 
следеће к.п.бр.: 381/1, 651, 650, 3131/2 (пут), 643/3, 
641/1, 3129/2, 640/1, 636/1, 637/1, 636/3 и 635/1, па 
обухватајући к.п.бр.: 615/1, 614/1 и 613/1, пониво 
пресеца у истом правцу следеће к.п.бр.: 612/1, 611/1, 
610/1, 609/1, 608/1, 607/2, 607/1  и 606, па 
обухватајући к.п.бр.: 2890/5 и 2890/2 поново пресеца 
у истом правцу следеће к.п.бр.: 2890/1, 2893/1, 2893/2, 
2893/3, 2895/1, 3146/5 и 2896/1 до северозападне 
границе к.п.бр. 3130/2 којом скреће према југозападу 
обухватајући к.п.бр. 2900/1. Граница се у том правцу 
поклапа са југоисточном границом к.п.бр. 3177 све до 
некатегорисаног пута (к.п.бр. 3163), па скреће према 
северозападу обухватајући следеће к.п.бр.: 2906/2, 
2907/2, 2902/1 и 2901/1 долази до тромеђе к.п.бр.: 
3177, 3163 (пут) и 2874/1. Настављајући према 
северозападу граница се поклапа са југозападном 
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границом к.п.бр. 3177 и следећих к.п.бр.: 2874/1, 
2873/1, 2872/1, 2871/1, 2869/1, 2866/1, 2865/1, 3146/3, 
2880/1, 2881/1, 1515/1, 1514/1, 627/1, 628/1, 630/2, 
631/1, 632/1, 633/1, 634/1 и 634/2, па скреће према 
западу јужном границом к.п.бр. 3177 и следећеих 
к.п.бр.: 1513, 1512, 1511, 1509, 1508/2, 1508/1, 1506, 

1498, 1499 и 1500 до некатегорисаног пута (к.п.бр. 
3163), па скреће према северозападу југозападном 
границом к.п.бр. 3177 и к.п.бр. 3163 (пут) и 1495/2 до 
тромеђе од које је опис и започет. 

Све парцеле у опису припадају КО Паруновац 
 

 
 

 
 

II ДЕО – ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 

 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

■ У поглављу  2.3. Претежна намена земљишта  
 
Предмет измене Плана је у површини од 2,7ха у корист грађевинског земљишта односно повећано је за 

0.19% грађевинско земљиште. 
 Мењају се нумерички подаци грађевинског подручја и земљишта ван грађевинског подручја тако да 

табела гласи:  
 

претежна намена земљишта 

 
постојеће стање 

 
планирано 

 
разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

грађевинско подручје (јавне и остале 
намене) 

244.97 18.04 332.84 24.50 +87.83 +6.10 

земљиште ван граница грађевинског 
подручја (пољопривредно, шумско, 
водно) 

1113.03 81.96 1025.16 75.50 -88.44 -6.51 

УКУПНО 1358.0 100 1358.0 100  

 
 
■ У поднаслову 2.3.1. Грађевинско земљиште 
 
У тачки Опис границе грађевинског подручја на 

крају текста описа границе грађевинског подручја  
додаје се текст који гласи: 

 
Измене границе грађевинског подручја 

комплекса аеродрома Росуље у Паруновцу. Додају се 
следеће кат.парцеле  које су предмет измена и допуна 
ПГР „ИСТОК 5“ и то: 

 
делови катастарских парцела: 652/2, 3178, 3179, 

3174, 656/1, 720/1, 719/1, 716, 715, 714/1, 712/1, 710/1, 
710/2, 710/3, 710/4, 710/6, 710/7, 710/8, 709/1, 708/1, 
707/1, 706/1, 705/1, 658/1, 659/1, 659/2, 660/1, 661/1, 
662/1, 662/2, 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1, 364/1, 
365/1, 368/1, 369/1, 372/1, 373/1, 374/1, 375/1, 376/1, 
377/1, 377/2, 378/1, 379/1, 379/2, 380/1, 381/1, 651, 650, 
3131/2, 643/3, 641/1, 3129/2, 640/1, 636/1, 637/1, 636/3, 
635/1, 612/1, 611/1, 610/1, 609/1, 608/1, 607/2, 607/1, 
606, 2890/1, 2893/1, 2893/2, 2893/3, 2895/1, 3146/5, 
2896/1, 646/1, 647/1 и 3131/1. 

тако да део табеле гласи: 
 
целе кат: 3177, 652/4, 657/1, 652/3, 643/4, 615/1, 

614/1, 613/1, 2890/2, 2890/5, 2900/1, 2906/2, 2907/2, 
2902/1, 2901/1, 1022/5 и 1022/6. 

 
■ У поднаслову 2.3.2. Земљиште ван границе 

грађевинског подручја  
 
Мења се нумеричка вредност земљишта ван 

граница грађевинског подручја и она сада гласи: 
 
 Планирана намена земљишта ван граница 

грађевинског подручја обухвата пољопривредно, 
шумско и водно земљиште. Површина земљишта ван 
граница грађевинског подручја износи  1025.16ха. 

 
■ У поглављу 2.5. Биланси површина 
 
У табели биланс површина земљишта у 

грађевинском подручју мења се нумеричка површина 
за јавне функције 
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биланс површина земљишта у грађевинском подручју 

 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) 

/ / / / / / 

јавне функције 42.61 17.4 45.31 13.6 +2.7 

/ / / / / / 

УКУПНО 244.97 100 332.80 100  

 
У табели биланс површина земљишта ван грађевинског подручја мења се нумеричка површина за 

пољопривредно и шумско тако да део табеле гласи: 
 
 

биланс површина земљишта ван грађевинског подручја 
 

Намена земљишта 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) 

пољопривредне површине 857.20 77.0 770.72 74.78 -76.25 

шумско 249.03 22.4 247.68 24.03 -1.63 

/ / / / /  

УКУПНО 1113.03 100 1030.60 100 -85.13 

 
 
■ У поглављу 2.6. Услови за уређење 

површина и објеката јавне намене ;_поднаслов 
2.6.1. Услови за уређење и изградњу површина и 
објеката јавне намене, попис парцела и опис 
локација по урбанистичким целинама за делове 
плана за директну примену 

 
У тексту описа за урбанистичку подцелину 8.6.1 

брише се део текста, тако да текст сада гласи: 
 јавне функције - аеродром Росуље  
 
■ У поднаслову 2.6.2. Попис парцела за 

површине јавне намене 
 
У зонама за које није предвиђена израда планова 

детаљне регулације, површине јавне намене су 
одређене и јасно дефинисане регулационим линијама, 
елементима за пренос површина јавне намене  и 
пописом парцела. У попису парцела који се односи на 
јавне функције – Комплекс Аеродром Росуље гласи: 

 
 Јавне функције - Комплекс Аеродрома 

Росуље (грађевинска парцела бр. 1)  
 
обухвата делове к.п.бр.: 3177, 652/2, 3178, 3179, 

3174, 656/1, 720/1, 719/1, 716, 715, 714/1, 712/1, 710/1, 
710/2, 710/3, 710/4, 710/6, 710/7, 710/8, 709/1, 708/1, 
707/1, 706/1, 705/1, 658/1, 659/1, 659/2, 660/1, 661/1, 
662/1, 662/2, 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1, 364/1, 
365/1, 368/1, 369/1, 372/1, 373/1, 374/1, 375/1, 376/1, 

377/1, 377/2, 378/1, 379/1, 379/2, 380/1, 381/1, 651, 650, 
3131/2, 643/3, 641/1, 3129/2, 640/1, 636/1, 637/1, 636/3, 
635/1, 612/1, 611/1, 610/1, 609/1, 608/1, 607/2, 607/1, 
606, 2890/1, 2893/1, 2893/2, 2893/3, 2895/1, 3146/5, 
2896/1, 646/1, 647/1 и 3131/1 и целе к.п.бр.: 652/4, 
657/1, 652/3, 643/4, 615/1, 614/1, 613/1, 2890/2, 2890/5, 
2900/1, 2906/2, 2907/2, 2902/1, 2901/1, 1022/5 и 1022/6 
све КО Паруновац; 

 Трафостаница (грађевинска парцела бр. 2) 
- обухвата део к.п.бр. 3177 КО Паруновац 

 
■ У поднаслову 2.6.4. Услови за уређење 

саобраћајне и комуналне  инфраструктуре, тачка 
2.6.4.2. Хидротехничке инсталације 

 
На крају текста Водоснабдевање додаје се текст 

који гласи: 
 Испод планиране аеродромске писте аеродро-

ма „Росуље“ постоје потисни цевоводи санитарне и 
техничке потрошње воде за локацију „Јасиковац“, са 
водоснабдевањем из круга фабрике „Трајал“. Потреб-
но је извршити измештање постојећих цевовода. У 
ову сврху је потребно урадити засебну планску и про-
јектну документацију за трасу поменутог инфра-
структурног вода. 

 Приликом израде техничке документације 
потребно је предвидети све техничке, биотехничке и 
остале мере како би се одвод атмосферских вода које 
потичу са површине обухваћене планским докумен-
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том свео на постојеће природно стање, тј. предузети 
све мере како би се режим одводњавања постојеће 
површине свео на постојеће природно стање или 
побољшао, односно смањио. 

 
■ У поднаслову 2.6.4. Услови за уређење 

саобраћајне и комуналне  инфраструктуре, тачка  
2.6.4.5. Енергофлуиди 

 
После трећег пасуса текста који се односи на 

потребе гасификације Аеродрома и планиране зоне за 
привредне делатности додаје се нов пасус који гласи: 

 Тачна позиција планиране мерно регулационе 
станице (МРС) капацитета 2000 Sm3/h одредиће се 
приликом израде техничке документације у складу са 
заштитним зонама МРС-а и према условима 
добијених од имаоца јавних овлашћења. 

 
■ У поглављу 2.7. Услови за уређење пољо-

привредног земљишта 
 
Мења се нумеричка вредност пољопривредног 

земљишта, односно први став текста, тако да сада текст 
гласи: 

 Пољопривредно земљиште заузима површину 
од 770,72ха или 74,78% од укупне површине обухвата 
плана У односу на постојеће стање смањено је за 86.48ха, 
највише за проширење грађевинског земљишта.  

 
■ У поглављу 2.9. Услови за уређење шумског 

земљишта 
 
Мења се прва реченица која сада гласи: 
 У односу на укупну површину Плана, шуме и 

шумско земљиште заузимају око 247.68 ха, односно 
24.08% укупне површине. 

 

■ КООРДИНАТЕ ГРАНИЦА ЈАВНОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗМЕЊЕНИ И ДОПУЊЕНИ  

ПГР „ИСТОК 5“ –УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 

8.6. У КРУШЕВЦУ 
 

Додаје се нова скице са бр. 24  са координатама: 
 

938    7530931.22    4824660.69 
939    7530917.71    4824682.06 
940    7530886.87    4824730.85 
941    7530884.07    4824735.28 
942    7530731.03    4824977.36 
943    7530735.70    4824998.72 
944    7530831.23    4825060.77 
945    7530867.19    4825084.13 
946    7530878.51    4825091.48 
947    7530896.59    4825087.49 
948    7530916.46    4825055.83 
949    7530923.86    4825044.04 
950    7530952.00    4824999.20 
951    7530962.42    4824981.62 
952    7531035.04    4824866.19 
953    7531039.35    4824859.35 
954    7531043.68    4824852.49 

955    7531049.28    4824843.61 
956    7531053.18    4824837.44 
957    7531056.81    4824831.67 
958    7531060.44    4824825.93 
959    7531068.87    4824812.57 
960    7531073.82    4824804.72 
961    7531078.76    4824796.88 
962    7531083.61    4824789.20 
963    7531091.43    4824776.80 
964    7531098.92    4824764.93 
965    7531108.02    4824750.50 
966    7531112.32    4824743.70 
967    7531116.38    4824737.26 
968    7531118.95    4824733.18 
969    7531124.77    4824723.92 
970    7531130.79    4824714.32 
971    7531136.34    4824705.47 
972    7531141.40    4824697.41 
973    7531146.45    4824689.37 
974    7531151.50    4824681.31 
975    7531156.58    4824673.23 
976    7531162.26    4824664.17 
977    7531163.91    4824661.54 
978    7531171.58    4824651.02 
979    7531180.29    4824639.06 
980    7531188.86    4824627.29 
981    7531197.05    4824616.04 
982    7531205.90    4824603.89 
983    7531231.20    4824564.42 
984    7531248.55    4824537.35 
985    7531265.86    4824510.33 
986    7531266.96    4824508.62 
987    7531279.77    4824488.64 
988    7531303.94    4824450.92 
989    7531315.05    4824433.58 
990    7531326.64    4824415.50 
991    7531328.35    4824412.83 
992    7531353.41    4824373.74 
993    7531356.55    4824368.84 
994    7531364.46    4824356.50 
995    7531372.89    4824343.35 
996    7531388.81    4824318.74 
997    7531391.64    4824314.39 
998    7531393.85    4824311.01 
999    7531396.00    4824307.70 
1000    7531401.85    4824298.72 
1001    7531414.19    4824279.78 
1002    7531416.95    4824275.54 
1003    7531424.55    4824263.88 
1004    7531436.90    4824245.71 
1005    7531457.37    4824215.61 
1006    7531467.20    4824201.14 
1007    7531492.01    4824164.65 
1008    7531506.98    4824159.68 
1009    7531504.77    4824146.86 
1010    7531520.57    4824123.52 
1011    7531537.68    4824098.25 
1012    7531555.47    4824071.99 
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1013    7531572.60    4824046.69 
1014    7531592.43    4824017.41 
1015    7531602.29    4824002.84 
1016    7531612.40    4823987.92 
1017    7531618.25    4823979.27 
1018    7531671.18    4823899.83 
1019    7531695.45    4823859.57 
1020    7531719.37    4823820.28 
1021    7531721.14    4823817.37 
1022    7531746.02    4823776.51 
1023    7530825.86    4824181.30 
1024    7530827.41    4824183.86 
1025    7530822.95    4824186.56 
1026    7530820.72    4824182.88 
1027    7530824.41    4824180.64 

 

 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 
 
■ ПРИМЕНА МАТИЧНОГ ПЛАНА  
 
За делове основног (матичног) Плана  који нису 

наведени у овим Изменама и допунама плана 
примењује се План генералне регулације „Исток 5 у 
Крушевцу," ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/19) 

 
 
■ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 
У графичком делу овог Измењеног и допуњеног 

плана приказани су само графички прилози који су 
измењени у односу на основни плански документ, 
План генералне регулације „Исток 5“ у Крушевцу.  

Саставни део Измена и допуна плана су графички 
прилози прилози бр: 

 

Цртеж 

бр. 
Назив цртежа размера 

2 Начин коришћења земљишта 1:5000 

3 
Планирана претежна намена 
површина 1:5000 

5.3 

Урбанистичка регулација и 
нивелација за део плана за који 
није предвиђено доношење 
плана детаљне регулације за 
целину 8.6.  

1:2500 

6 
План површина јавне и остале 
намене 1:5000 

24 
Скица – аналитичко-геодетски 
елементи и парцеле јавне намене 1:1000 

  

 

■ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛАНА 

 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1088/21           ПРЕДСЕДНИК  

     Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
622 
На основу члана 35. став 6. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 81/09-
испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 , 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 09/20 и 52/21), чл. 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене и допуне Просторног 

плана града Крушевца – (у даљем тексту: измене ПП). 
 

Члан 2. 
 
Граница Измена ПП обухвата административно 

подручје Града Крушевца, односно територију 
јединице локане самоуправе, са припадајућим 
насељеним местима - 101 насеље и утврђена је 
границама катастарских општина коју чине 92 
катастарске општине, укупне површине 853,97km2. 

Граница обухвата Измена ПП, приказана је у 
графичком прилогу.    

       
Члан 3. 

 
Закон о просторном плану Републике Србије 

од 2010. до 2020. (Службени гласник РС, бр. 88/2010) 
– основни стратешко развојни плански документ за 
територију у оквиру државне границе, са поставље-
ним циљевима просторног развоја, где значајну улогу 
имају већи урбани регионални центри. Крушевац је 
означен као регионално средиште, ФУП државног 
значаја и урбани центар 1. ранга.  
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Регионални просторни план за подручје 
Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског 
управног округа (Службени гласник РС, бр. 39/2014) 
– обухвата веће административне и функционалне 
просторне целине, са заједничким циљевима и 
пројектима регионалног значаја, уз уважавање 
функционалних међурегионалних веза.  

 
Просторни план подручја посебне намене слива 

акумулације „Ћелије“ (Службени гласник РС, бр. 
95/15) – планско коришћење и уређење слива акуму-
лације, унапређење инфраструктурне и комуналне 
опремљености, уређење грађевинског земљишта у 
зонама насеља и задовољење потреба становништва из 
окружења. Обухваћене су КО: Мајдево, Гркљане и 
Ћелије, укупне површине 46,42км2.     

    
Просторни план подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора аутопута Е-761, 
деоница Појате – Прељина (Службени гласник РС, 
бр. 10/2020) утврђује основе организације, уређења и 
заштите подручја инфраструктурног коридора 
аутопута на делу територије града Крушевца, 
резервисањем простора за планирани аутопут, што 
подразумева реконструкцију и изградњу остале путне 
инфраструктуре у циљу боље повезаности и 
доступности насеља са окружењем. Обухваћене су 
следеће катастарске општине: Коњух, Бела Вода, 
Кукљин, Глободер, Мачковац, Јасика, Читлук, Пепе-
љевац, Гавез, Лазарица, Шанац, Бивоље, Дедина и 
Макрешане, укупне површине 147,62км2.   

 
Члан 4. 

 
Измене ПП односе се на преиспитивање планских 

решења на делу територије где је неопходно 
усаглашавање са планским решењима из планских 
документата ширег простора, важећим Законом и 
прописима, као и усвојеним документима и 
дугорочним јавним политикама развоја из различитих 
области на националном и регионалном нивоу. Према 
Закону о планирању и изградњи, ПП поред осталог 
нарочито садржи уређајне основе за села и прецизније 
одређена грађевинска подручја и правила уређења и 
изградње за делове територије за које није предвиђена 
израда урбанистичког плана.    

Измене ПП у циљу прилагођавања саобраћајне 
матрице планским решењима инфраструктурних 
коридора и концепту коришћења, заштите и уређења 
простора у обухвату ППППН инфраструктурног 
коридора аутпута Е-761 на територији града 
Крушевца. Усаглашавање са планираним концептом 
заштите изворишта водоснабдевања са дефинисаним 
зонама и степена заштите, у складу са ППППН слива 
акумулације „Ћелије“, као и иновирање концепта 
туристичког развоја у смислу прилагођавања 
посебним циљевима развоја привреде и туризма града 
Крушевца и усвојеним дугорочним стратегијама.   

За потребе израде Измена ПП прибављају се подаци 
и документација, која се односи на постојеће стање, 
услове коришћења и просторног развоја различитих 
области, услове и захтеве надлежних институција, 
прописаних посебним законима, као и прибављање 
одговарајућих подлога у зависности од потребног нивоа 
детаљности (ажурне геореферен-циране ортофото 
подлоге, дигитални катастарско – топографски планови и 
оверени катастарско – топографски планови).     

 
Члан 5. 

 
Основни принципи планирања, подразумевају 

усклађивање са одредбама Закона о планирању и 
изградњи, као и са планским решењима и развојним 
концепцијама из планова ширег простора. Просторни 
план јединице локалне самоуправе, посебно садржи 
уређајне основе за села, односно за делове територије 
за које није планирана разрада урбанистичким 
плановима.  

Посебни циљеви Измена ПП односе се на 
уређајне основе за села са детаљнијим описом обухва-
та грађевинског подручја и планиране намене про-
стора, како би се омогућило издавање локацијских 
услова за изградњу у свим насељима. Такође, про-
сторни развој саобраћаја и инфраструктурних система 
и њихово повезивање са регионалним инфраструк-
турним мрежама, односно прилагођавање саобра-
ћајне матрице усвојеним планским решењима и 
резервисања простора за коридоре саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре, као и иновирање кон-
цепта туристичког развоја.    

Циљеви планирања односе се на дефинисање 
обухвата грађевинских подручја насељених места у 
складу са принципима одрживог развоја, рационалног 
коришћења природних и створених ресурса и усагла-
шавање концепта развоја руралног подручја са дуго-
рочним циљевима просторног развоја.  

Основни циљеви планирања и уређења планског 
подручја: 

• опис и одређење целина и зона за које се изра-
ђују уређајне основе за села, 

• обухват грађевинских подручја и планиране 
претежне намене, 

• усаглашавање и прецизирање правила уређе-
ња и правила грађења за насеља за која није предви-
ђена даља планска разрада,   

• прилагођавање просторног развоја саобраћаја 
и планираних коридора инфраструктуре, са важећим 
планским документима ширег простора (ППППН) и 
развојним програмима, иновирање концепта туристи-
чког развоја и прилагођавање савременим захтевима, 
увођењем разноврсних видова туристичке понуде.     
      

Члан 6. 
 
Концептуални оквир планирања, усаглашава се 

са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи 
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и садржи све потребне елементе за непосредну 
примену, или издавање информације о локацији и 
локацијских услова за сва насеља, у складу са 
планираним наменама. Прилози уређајних основа за 
села, израђују се у циљу одрживог руралног 
просторног развоја села, уважавајући типолошке и 
морфолошке различитости насељених места.    

Измена ПП односи се на усклађивање 
текстуалног дела плана са Законом и важећим 
прописима и изменама у графичком делу одређеним 
рефералним картама, графичким приказом уређајних 
основа за села, као и пре-цизније дефинисање 
обухвата грађевинског подручја насељених места, са 
поделом на зоне и целине у односу на планирану 
намену, уређење и изградњу јавних објеката, правце и 
коридоре за саобраћајну и комуналну инфра-
структуру, што омогућава директну примену плана.  

Измена ПП посебно садржи: обухват грађе-
винских подручја насељених места; просторни развој 
саобраћаја и комуналне инфраструктуре (правце и 
коридоре); делове територије за које је предвиђена 
даља урбанистичка разрада, односно делове терито-
рије за које се израђују уређајне основе за села; пре-
цизирање правила уређења и грађења по просторним 
целинама и зонама за директну примену плана, однос-
но за насеља за која није планирана разрада урбани-
стичким плановима.                   

Графички део садржи одређене рефералне карте 
у размери 1:50000, које се израђују на топографским 
картама, или се користе карте из постојећих 
географско информационих система, односно ажурне 
геореференциране ортофото подлоге, или дигитални 
катастарски планови за графички приказ уређајних 
основа за села у одговарајућој размери (1:2500). 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измена ПП је 36 месеци, рачунајући 

од дана доношења Одлуке. 
  

Члан 8. 
  
Средства за израду Измена ПП обезбеђују се у 

буџету Града Крушевца, а носилац израде је 
надлежни орган Градске управе града Крушевца, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство. 

Израда Измена ПП реализоваће се по фазама и 
прописаној процедури, у складу са Законом. Цена 
израде и динамика плаћања утврдиће се посебним 
актом, према фазама реализације израде планског 
документа.       

Стручни послови израде поверавају се Јавном 
предузећу за урбанизам и пројектовање Крушевац.  

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Просторног плана на јавни увид у трајању од 30 дана 
од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Просторног плана на јавни увид 
биће извршено у просторијама Градске управе града 
Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

 
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1089/21           ПРЕДСЕДНИК  

     Предраг Вукићевић, с.р.  
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ: 

 

Приказ границе обухвата Просторног плана града Крушевца: 
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623 
На основу члана 25., члана 35. став 7. и члана 46. 

Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 , 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 09/20 и 52/21), чл. 
32. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбани-стичког планирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

,,СЕВЕР” У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана генералне регулације 
,,Север” у Крушевцу (у даљем тексту: План).  

 
Члан 2. 

 
План генералне регулације,,Север” у Крушевцу 

почиње од ушћа Гарског потока у З. Мораву и иде 
према истоку десном обалом Западне Мораве, 
односно границом ГУП-а до тромеђе граница             
КО Шанац, КО Бивоље и КО Макрешане, затим 
наставља границом КО Бивоље и КО Макрешане до 
државног пута 1.А реда бр.5, скреће према југу 
пресецајући северну обилазницу, железничку пругу 
Сталаћ – Краљево. Затим скреће према југозападу 
пресецајући поток Биљевац и реку Расину и наставља 
према западу пратећи железничку пругу, па пресеца 
планирану источну обилазницу и Јасички пут, до 
моста на Гарском потоку. План обухвата делове               
КО: Јасика, Читлук, Лазарица, Бивоље, Шанац, 
Макрешане, Дедина и Крушевац. 

Граница Плана приказана је у графичком прилогу. 
 

Члан 3. 
 
Генерални урбанистички план Крушевац 2025 

("Службени лист града Крушевца", бр. 3/15): 
 
У обухвату Плана је део „привредно радне зоне 

Север“, коју „карактерише присуство разнородних 
производних и услужних центара из области мале 
привреде и два велика индустријска комплекса 
хемијске и металопрерађивачке индустрије...“ Плани-
рана претежна намена је привредна делатност, 
комерцијалне и комуналне делатности и зоне заштит-
ног зеленила. „Трасе значајних објеката саобраћајне 
инфраструктуре: аутопут, источна обилазница, 
северна обилазница, пролазе кроз ову зону.“   

 
ППППН инфраструктурног коридора ауто-

пута Е761, деоница Појате – Прељина (Службени 
гласник РС, бр. 10/2020):  

 
Просторним планом утврђена је посебна намена 

у границама детаљне разраде и дефинисане површине 

јавне намене, а директно се спроводи локацијским 
условима за трасу и пратеће садржаје у функцији 
аутопута, које издаје надлежно министарство. 
„Планирани камп за потребе извођења радова, код 
Крушевца, по потреби може имати трајни карактер.“   

За израду плана користиће се дигитални катастар-
ски план или ажурни ортофото достављен од стране 
РГЗ-а или КТП оверен од стране лиценциране геодет-
ске организације.  

 
Члан 4. 

 
План генералне регулације „СЕВЕР“ ("Службени 

лист града Крушевца", бр. 7/17) определио је концепт 
уређења за планиране урбанистичке целине са 
планираном претежном наменом. Израда Плана у 
целокупном обухвату ПГР-а условљена је измењеним 
ППППН коридора атопута Е761, што условљава 
усклађивање и редефинисање саобраћајне матрице, 
као и кориговање граница и површина јавне намене и 
прерасподелу површина са претежно планираним 
наменама ове просторне зоне и опредељеним урбани-
стичким целинама. 

 
Члан 5. 

 
Основни принципи израде Плана, планирања и 

уређења, односе се на усаглашавање концепта уређења 
саобраћајних површина и површина јавне намене са 
планским решењима и захтевима измењеног ППППН 
коридора аутопута Е761 и опредељењима развоја града, 
уређења и унапређења услова изградње у привредно 
радној зони Север. Кориговање планираних површина 
јавне намене и уочених недостатака приликом директне 
примене плана и детаљне разраде су основни циљеви 
израде плана. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања се не мења и 

заснива се на разради стратешких планских опред-
ељења развоја града и стварање услова за орга-
низовање и уређење површина у оквиру опредељених 
функционалних целина. Структура претежно плани-
раних намена усклађује се са наменом у оквиру 
инфраструктурног коридора аутопута Е761, односно 
дефинисаном границом експропријације или детаљне 
разраде из ППППН, што условљава редефинисање 
саобраћајне матрице, и урбанистичких параметара у 
оквиру опредељених функционалних целина.      

    
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана је 6 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
  

Члан 8. 
  
Средства за израду Плана обезбеђују се у буџету 

Града Крушевца, а носилац израде је надлежни орган 
Градске управе града Крушевца, Одељење за урба-
низам и грађевинарство. 
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Стручни послови израде Плана поверавају се 
Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање 
Крушевац, а реализоваће се по фазама и прописаној 
процедури, у складу са Законом. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање Нацрта Плана генералне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa не приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 

Члан 11. 
 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналог-

ном облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1090/21           ПРЕДСЕДНИК  

     Предраг Вукићевић, с.р.  

 
 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА: 
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На основу члана 35. став 7. и члана 46. и 51.б Закона 

о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 81/09-
испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 , 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 09/20 и 52/21), чл. 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанисти-чког планирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ИЗМЕНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ 
У КРУШЕВЦУ, У ЗОНИ А.2, К.П.БР. 2479/1 И 

2479/2 КО КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене и допуне Измене 

плана генералне регулације „Центар“ у Крушевцу, у 
зони А.2, к.п.бр. 2479/1 и 2479/2 КО Крушевац (у 
даљем тексту: Измене и допуне плана). 

 
Члан 2. 

 
Предмет Измена и допуна плана је омогућавање 

формирања зоне градње према датом предлогу, а у 
складу са урбанистичким параметрима који важе за 
зону А.1, као и промена планиране спратности објекта 
на предметним катастарским парцелама, а што 
доприноси стварању квалитетније визуре у овом делу 
урбанистичке зоне, а у складу са условима и смерни-
цама у планским докуменатима ширег подручја. 

Планирани садржаји су усклађени са наменом из 
плана. 

Измене и допуне плана се односе на све делове 
текстуалног дела и све делове графичких прилога 
Измене  Плана генералне регулације „Центар“  у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ бр. 11/18). 

Измена  и  допуна обухвата део урбанистичке зоне 
А.2, односно катастарске парцеле бр. 2479/1 и 2479/2  
КО Крушевац, што чини површину од око 992м2. 

Граница подручја, приказана у графичком при-
логу може се сматрати коначном, а од ње су могућа 
мања одступања. 

 
Члан 3. 

 
У оквиру ове намене могуће су компатибилне 

намене: комерцијалних делатности, типа КД-02: 
пословање, трговина, угоститељство, занатство и 
услуге, као и објекти са смештајним капацитетима, 
типа КД-041: градски хотели, хостели, апартмани и 
сл. Могућа је и изградња објеката намењених 
образовању, здравству, социјалној или дечијој 
заштити, култури и сл. који су у приватном 
власништву, под условом да задовоље нормативе и 
критеријуме за одговарајућу делатност. 

 
 

Члан 4. 
 
Планирани урбанистички параметри обезбеђују 

рационално коришћење простора са слободним 
простором, који се на овој парцели остварује таквим 
положајем планираних објаката који не смеју да 
угрозе породично становање у непосредној околини. 
Парцела је правилног облика и планирана 
саобраћајница и отворени паркинг са североисточне 
стране ове зоне доприноси уклапању планираних 
садржаја, поштовање међусобних удаљења од 
постојећих објеката и  одређивање могуће диспо-
зиције и рационалног габарита планираних објеката.  

 
Члан 5. 

 
Планом се подручје уређује вишепородичим 

стамбеним структурама повећавајући квалитет и 
садржај простора који је на истакнутом месту у 
градској матрици посебно због положаја на узвишењу 
које доминира градском панорамом. Из овог разлога, 
положај подручја у обухвату плана - пружа мо-
гућности за остваривање становања високог квали-
тета који може постати урбани репера у визури града. 

             
Члан 6. 

 
Концепција уређења подручја у обухвату Плана 

подразумева изградњу нових објеката вишепородичног 
становања са постизањем високих стандарда становања, 
и пре свега рационалнијим коришћењем слободног 
грађевинског земљишта са постизањем високих 
стандарда и квалитета. Простор који је предмет уређења 
је деценијама делимично изграђен неодговарајућим и 
незавршеним објектима и запуштен. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Измене ПГР 

„Центар“ у Крушевцу је 6 месеци, рачунајући од дана 
доношења Одлуке о изради плана.  

  
Члан 8. 

  
Средства за израду измене и допуне Измене ПГР 

„Центар“ обезбеђује подносилац иницијативе за 
израду плана, а носилац израде је надлежни орган 
Градске управе града Крушевца, Одељење за 
урбанизам и грађевинарство. 

Стручни послови израде Измене Плана повера-
вају се ДОО Неимар Крушевац.  

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Измене Плана на јавни увид у трајању од 15 дана од 
дана оглашавања у дневном и локалном листу. 
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Излагање нацрта Измене Плана детаљне регу-
лације на јавни увид биће извршено у просторијама 
Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене планa не приступa сe 

изради стратешкe проценe утицајa планираних 
наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1091/21           ПРЕДСЕДНИК  

     Предраг Вукићевић, с.р.  

 
 

 

Граница обухвата Измена ПГР „Центар“ у делу кат пар. бр. 2479/1 и 2479/2 
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На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 81/09-
испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 , 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 09/20 и 52/21), чл. 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„СТАРИ АЕРОДРОМ“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Стари аеродром“ у Крушевцу (у даљем тексту: 
План). 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана обухвата простор старог аеро-

дрома између улица Бруски пут, Кнеза Милоша, 
Аеродромске и Жртава фашизма, за који је у ранијем 
периоду израђена планска документација са више 
измена и допуна, а који обухвата укупну површину од 
63,34ха.  

План обухвата следеће: ПДР "Стари аеродром – 
фаза 1", ПДР "Стари аеродром – фаза 2" и ПДР "Стари 
аеродром – фаза 3", као и све измене и допуне.   

Граница обухвата Плана, приказана је у 
графичком прилогу, а коначна граница Плана биће 
дефинисана у фази припреме Нацрта.    

 
Члан 3. 

 
План вишег реда је ПГР „ЈУГ“ у Крушевцу 

("Службени лист града Крушевца", бр. 12/2017) којим 
су одређене зоне за даљу разраду, од којих је један и 
предметни план. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана планом су уједно и смернице за израду 
планова детаљне регулације. Обухваћен је део део 
урбанистичке целине 4.4, односно урбанистичке 
потцелине 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3. и 4.4.4. Планиране 
претежне намене: комерцијалне делатности типа КД-
01 и КД-02, привредне делатности типа ПД-02 и 
вишепородично становање свих типова.   

 
Члан 4. 

 
Планирани развој предметног подручја усмерен 

је на уређење површина, које су неуређене и 
неизграђене и опремање предметне локације у складу 
са планираним наменама. Простор у обухвату плана 
није изграђен, што подразумева пре свега уређење и 
опремање потребном инфраструктуром и плански 

развој у складу са планираним наменама и 
стратешким опредељењима развоја града.   

Основни принципи планирања, подразумевају 
детаљну разраду у складу са насталим променама у 
простору и савременим захтевима и стандардима, 
посебно за површине и објекте јавне намене, чиме се 
стварају услови за уређење и опремање овог простора 
у складу са значајем предметне локације.    

  
Члан 5. 

 
Активирање постојећих неизграђених зона и 

уређење грађевинског земљишта и ефикасније при-
вођење намени, уз увођење недостајућих компати-
билних намена, функционално примерених овој 
атрактивној локацији.  

Основни циљеви израде Плана односе се на 
стварање услова за спровођење планираних активно-
сти и реализацију пројеката на уређењу конкретних 
локација у складу са дефинисаним наменама.     

     
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а ЈУГ, који представља плански 
основ, као и конкретних захтева за усаглашавање са 
насталим променама у простору и потребама за 
одређивањем одговарајућих површина за јавне 
намене.   

Планом се обједињују наведени планови, 
дефинише детаљна намена површина, регулација и 
правила уређења јавних површина, објеката јавне 
намене и одређују капацитети инфраструктуре, као и 
финкционално прилагођавање планираних намена у 
оквиру ове значајне локације.   

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана је 4 месеца, рачунајући од 

доношења Одлуке о изради Плана.  
 

Члан 8. 
  
Средства за израду Измена плана обезбеђују се у 

буџету Града Крушевца, а носилац израде је 
надлежни орган Градске управе града Крушевца, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство. 

Стручни послови израде Плана поверавају се 
Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање 
Крушевац, а реализоваће се по фазама и прописаној 
процедури, у складу са Законом. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања у дневном и локалном листу. 

 
Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 

јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 
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Члан 10. 
 
Зa потребe израдe Планa не приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику.   

 
 
 
 
 
 

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1092/21           ПРЕДСЕДНИК  

     Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ИЗМЕНА ПЛАНА: 
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На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 81/09-
испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 , 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 09/20 и 52/21), чл. 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 3“  

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измене и допуне Плана 
детаљне регулације „Центар 3“ у Крушевцу (у даљем 
тексту: Измене плана). 

 
Члан 2. 

 
Измене плана односе се на целокупан обухват у 

границама ПДР-а Центар 3 у Крушевцу (Службени 
лист града Крушевца бр. 10/2018), у делу површина 
јавне намене, укупне површине 19,17ха. 

Граница обухвата Измена плана, приказана је у 
графичком прилогу, а коначна граница Измена плана 
биће дефинисана у фази припреме Нацрта.       

 
Члан 3. 

 
План вишег реда је ПГР „ЦЕНТАР“ (Службени 

лист града Крушевца, бр. 14/2016), којим су 
опредељене зоне за даљу разраду плановима детаљне 
регулације где је и ПДР Центар 3 за урбанистичке 
потцелине 1.4.2. и 1.1.4. објављен у Службеном листу 
града Крушевца, бр.10/18. Планирана претежна 
намена: вишепородично и породично становање, 
јавне и централне функције, управа и администрација, 
култура, образовање које све заједно генеришу 
функцију централитета.    

    
Члан 4. 

 
Уређење и реконструкција централног градског 

трга – Трг Косовских јунака, као и других површина 
и објеката јавне намене у обухвату плана условило је 
измене предметног плана у делу обухвата и 
дефинисања јавних површина, као и усклађивање са 
накнадно насталим променама у простору. 

Планирано уређење централне градске зоне 
усмерено је на дефинисање и регулацију површина 
јавне намене, а у складу са планираном наменом. У 
процесу спровођења основног плана, уочена је 
неусаглашеност планираних површина јавне намене и 
осталих намена. 

Основни принципи планирања, подразумевају 
детаљну разраду у складу са насталим променама у 
простору и савременим захтевима и стандардима, 
посебно за површине и објекте јавне намене, чиме се 
стварају услови за уређење и опремање овог простора 
у складу са значајем предметне локације. 

Члан 5. 
 
Очекивани резултати израде Измене плана односе 

се на стварање услова за реализацију планских решења 
и спровођење пројеката на уређењу конкретних лока-
ција у складу са дефинисаним наменама. 

Основни циљеви израде Измена плана, плани-
рања и уређења простора: рационално коришћење 
грађевинског земљишта у централној градској зони; 
детаљна намена површина, регулација јавних повр-
шина; усаглашавање урбанистичких параметара, са 
програмским опредељењима града. 

             
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Центар, који представља 
плански основ за израду. Изменама плана се 
дефинише детаљна намена површина на основу 
смерница и правила плана вишег реда, регулација и 
уређење јавних површина и објеката јавне намене и 
финкционално прилагођавање планираних намена. 

  
Члан 7. 

 
Рок за израду Измена плана је 4 месеца, рачунајући 

од доношења Одлуке о изради Измена плана.  
 

Члан 8. 
  
Средства за израду Измене Плана обезбеђују се у 

буџету Града Крушевца, а носилац израде је 
надлежни орган Градске управе града Крушевца, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство. 

Стручни послови израде Измене Плана 
поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац, а реализоваће се по фазама и 
прописаној процедури, у складу са Законом. 

    
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Измене Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од 
дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измене Плана детаљне 
регулације на јавни увид биће извршено у 
просторијама Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене планa не приступa сe 

изради стратешкe проценe утицајa планираних 
наменa нa животну средину. 
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Члан 11. 
 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналог-

ном облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
   

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1093/21           ПРЕДСЕДНИК  

     Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 

 

 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА ПЛАНА 

 

Обухват Измена плана у оквиру ПДР-а Центар 3: 
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На основу члана 35. став 7. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 81/09-
испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 , 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), чл. 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког пла-нирања 
(“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 6“  

У КРУШЕВЦУ ЗА ДЕО УРБАНИСТИЧКЕ  
ЗОНЕ Б и Ц 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измене и допуне Плана де-

таљне регулације „Центар 6“ у Крушевцу за део урба-
нистичке зоне Б и Ц (у даљем тексту: Измене плана). 

 
Члан 2. 

 
Измене плана односе се на урбанистичку зону Б и 

део урбанистичке зоне Ц, односно источни део 
обухвата у границама ПДР-а Центар 6 у Крушевцу 
(!Службени лист града Крушевца" бр. 15/18), укупне 
површине око 1,60ха.   

Граница обухвата Измена плана, приказана је у 
графичком прилогу, а коначна граница Измена плана 
биће дефинисана у фази припреме Нацрта.      

 
Члан 3. 

 
План вишег реда је ПГР „ЦЕНТАР“ ("Службени 

лист града Крушевца", бр. 14/16), којим су 
опредељене зоне за даљу разраду плановима детаљне 
регулације где је и ПДР Центар 6, као урбанистичка 
подцелина 1.3.3.. Планирана претежна намена: спорт 
и рекреација, комерцијалне делатности, јавне 
функције, у области образовања, социјалне и дечије 
заштите и становање у мањем обиму, које све заједно 
генеришу функцију централитета.  

Основни принцип планирања, подразумева 
детаљну разраду у складу са смерницама плана вишег 
реда и савременим захтевима и стандардима, посебно 
за површине и објекте јавне намене, чиме се стварају 
услови за уређење и опремање овог простора у складу 
са значајем локације. 

Основни принципи планирања, подразумевају 
детаљну разраду у складу са насталим променама у 
простору и савременим захтевима и стандардима, 
посебно за површине и објекте јавне намене, чиме се 
стварају услови за уређење и опремање овог простора 
у складу са значајем предметне локације.  

 
Члан 5. 

 
Измене плана се односе на стварање услова за 

реализацију планских решења из плана вишег реда и 
спровођење пројеката на уређењу локације за јавне 
садржаје, у складу са претежном наменом.    

Основни циљеви израде Измена плана, плани-
рања и уређења простора односе се на рационално 

коришћење грађевинског земљишта, дела централне 
градске зоне; дефинисање детаљне намене површина, 
у делу урбанистичких целина Б и Ц, ради усагла-
шавања урбанистичких параметара, са програмским 
опредељењима града.     

             
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, односно ПГР-а Центар, који представља план-
ски основ за израду Изменама плана и дефинисања 
детаљне намене површина на основу смерница и 
правила  плана вишег реда и уређење јавних повр-
шина и објеката јавне намене и финкционално при-
лагођавање планираних намена и јавних функција, 
као и формирања парцеле за потребе јавних служби. 

  
Члан 7. 

 
Рок за израду Измена плана је 4 месеца, рачунајући 

од доношења Одлуке о изради Измена плана.  
 

Члан 8. 
  
Средства за израду Измене Плана обезбеђују се у 

буџету Града Крушевца, а носилац израде је надле-
жни орган Градске управе града Крушевца, Одељење 
за урбанизам и грађевинарство. 

Стручни послови израде Измене Плана поверавају 
се Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање 
Крушевац, а вредност и динамика израде утврђује се 
према фазама израде у складу са Законом. 

  
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Измене Плана на јавни увид у трајању од 30 дана од 
дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измене Плана детаљне регу-
лације на јавни увид биће извршено у просторијама 
Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Измене планa не приступa сe 

изради стратешкe проценe утицајa планираних 
наменa нa животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналог-

ном облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1094/21           ПРЕДСЕДНИК  

     Предраг Вукићевић, с.р.  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНА ПЛАНА 

 

Обухват Измена плана у оквиру ПДР-а Центар 6: 

 

 
 

 

 

 
628 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. и 51.б Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
гл. РС” бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. 
Закон, 09/20 и 52/21), чл. 32. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 32/19) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021.године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРОШИРЕЊА 

НОВОГ ГРОБЉА У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измене и допуне Плана 
детаљне регулације проширења Новог гробља у 
Крушевцу (у даљем тексту: Измене плана). 

Члан 2. 
 
Граница је одређена важећом планском доку-

ментацијом - ПДР проширења Новог гробља ("Служ-
бени лист града Крушевца", бр. 4/11 и 8/15) и у 
непосредном је контакту са комплексом постојећег 
градског гробља, у оквиру урбанистичке целине 5.10. 
односно део урбанистичке потцелине 5.10.1.    

Измена плана обухвата део комплекса проши-
рења Новог гробља у непосредном контакту са 
постојећим гробљем, односно део комплекса између 
улица Маричке, Тимочке буне и Лазаричке, до 
западне границе комплекса гробља и обухвата 
површину од око 7,15ха.   

Граница Измена плана приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном.    

 
Члан 3. 

 
План генералне регулације ЗАПАД 1 у Крушевцу 

("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/20): 
Опредељена површина за комплекс Новог гробља 

у оквиру урбанистичке целине 5.10. и урбанистичким 
потцелинама 5.10.1. и 5.10.2. Планирано је проши-
рење новог гробља, као и заштитно зеленило у 
контактној зони. „За подцелину 5.10.1. примењиваће 
се важећа планска документација“.   
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Подлога за израду Измена плана је ажуран 
катастарско - топографски план, оверен од стране 
лиценциране геодетске организације.   

 
Члан 4. 

 
Планирана претежна намена је комунална 

делатност – гробље и површина планирана за 
проширење градског гробља, на основу важећег плана 
ПДР поширења Новог гробља ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 4/11 и 4/15). Планирано проширење и 
дефинисане детаљне намене у оквиру комплекса гро-
бља ускладити са потребама и накнадним променама у 
коришћењу површина јавне намене на простору 
градског гробља.       

У оквиру гробља организују се површине за 
сахрањивање, саобраћајнице и стазе, паркирање, 
одговарајући објекти, опремање гробља потребном 
комуналном инфраструктуром, уређење зелених 
површина и заштитно зеленило око комлекса.        

 
Члан 5. 

 
Основни циљ израде Измена плана је решавање 

комуналних проблема недостатка простора за 
сахрањивање, као и уређење гробних парцела и 
инфраструктуре у оквиру комплекса гробља, ради 
повећања броја гробних места и обезбеђења 
потребног паркинг простора у комплексу.   

Основни циљеви Измена плана, планирања и 
уређења простора односе се на: стварање услова за 
уређење простора за сахрањивање; дефинисање 
детаљне намене површина и објеката, у циљу пове-
ћања броја гробних места, уз примену савремених 
стандарда; унапређење комуналне делатности и 
уређење јавних површина. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања представља пре-

испитивање планских решења и детаљна разрада 
плана вишег реда, промена намене у делу урбани-
стичких потцелина, ради обезбеђења недостајућих 
површина за сахрањивање, односно прерасподела 
површина у комплексу гробља.     

Структура планираних намена се не мења, кому-
нална делатност - гробље. Измена плана односи се на 
прерасподелу површина за сахрањивање и саобра-
ћајних површина унутар комплекса градског гробља, 
односно организација површина за сахрањивање и 
уређење јавних површина, у складу са исказаним 
потребама и рационално коришћење површина, уз 
уважавање савремених стандарда у планирању и 
уређењу површина јавне намене.   

Члан 7. 
 
Рок за израду Измена плана је 4 месеца, од 

доношења Одлуке о изради Измена плана. 
 

Члан 8. 
  
Средства за израду Измена плана обезбеђују се у 

буџету Града Крушевца, а носилац израде је надле-
жни орган Градске управе града Крушевца, Одељење 
за урбанизам и грађевинарство. 

Стручни послови израде Измена плана повера-
вају се Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање 
Крушевац, а реализоваће се по фазама и прописаној 
процедури, у складу са Законом. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 
после извршене стручне контроле, излаже нацрт 
Измене и допуне Плана на јавни увид у трајању од 15 
дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Измене и допуне Плана 
генералне регулације на јавни увид биће извршено у 
просторијама Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa не приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у анало-

гном облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику.   
 

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-1095/21           ПРЕДСЕДНИК  
     Предраг Вукићевић, с.р.  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ИЗМЕНА ПЛАНА НОВОГ ГРОБЉА У КРУШЕВЦУ: 
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629 
На основу члана 144. став.1. Закона o општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16), 
члана 47а став 3. Закона о планирању и изградњи 
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21), члана 
22. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану генералне 

регулације "Север“ у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца" број 7/2017) који је донела Скупштина 
града Крушевца, дана 01.09.2017. године. 

У Плану генералне регулације "Север“ у Кру-
шевцу ("Сл. лист града Крушевца" број 7/2017) дошло 
је до техничке грешке у текстуалном делу плана и то: 

 
1. У поглављу  3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, тачка 

3.5.2. Општи услови регулације, у поднаслову Гра-
ђевинска линија и положај објекта на парцели мења 
се став 9 и то тако да се реченица: 

 
"Минимално растојање од бочних и задње грани-

це парцеле је ½ висине вишег објекта, не мање од 5м" 
 
 замени реченицом:  
"Минимално растојање објеката од бочних и 

задње границе парцеле је 2,5м" 
 
II - Решење о исправци из тачке I овог Решења, 

биће уписана у изворник Плана. 
 
III - Овo Решење производи правно дејство, од 

дана од кога производи правно дејство План из тачке 
I овог решења. 

 
IV - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1096/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
630 
На основу члана 144. став 1. Закона o општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16), 
члана 47а став 3. Закона о планирању и изградњи 
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/2018, 31/19 37/19-други закон, 09/20 и 52/21), члана 
22. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

         

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану генералне 

регулације „Исток 2“ у Крушевцу (Службени лист 
града Крушевца, бр. 5/2017) који је донела Скупштина 
града Крушевца, дана 08.06.2017. године. 

У Плану генералне регулације „Исток 2“ у 
Крушевцу ("Службени лист града Крушевца, бр. 
5/2017) дошло је до техничке грешке у текстуалном 
делу плана и то: 

 
1. У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, тачка 

3.3. Локације за које је обавезна израда урбанистичког 
пројекта, пројеката парцелације, одн. препарцелације 
и урбанистичко архитектонског конкурса, у делу у 
коме се одређује израда урбанистичких пројеката, 
односно у првом ставу, на крају прве тачке, додаје се 
текст: 

„осим за интервенције којима се не мењају 
габарити објекта.“   

 
II - Решење о исправци из тачке I овог Решења, 

биће уписана у изворник Плана. 
 
III - Овo Решење производи правно дејство, од 

дана од кога производи правно дејство План из тачке 
I овог решења. 

 
IV - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1097/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
631 
На основу члана 144. став.1. Закона o општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16), 
члана 47а став 3. Закона о планирању и изградњи 
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 - други закон, 09/20 и 52/21), члана 
22. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану детаљне 

регулације "Мудраковац 5“ у Крушевцу ("Сл. лист 
града Крушевца" број 2/2020) који је донела 
Скупштина града Крушевца, дана 20.03.2020. године. 

У Плану детаљне регулације "Мудраковац 5“ у 
Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" број 2/2020) 
дошло је до техничке грешке у текстуалном делу 
плана и то: 
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1. Поглавље 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, тачка 
3.4.1. мења се наслов подтачке 3.4.1.1 и гласи: 

 
3.4.1.1 Урбанистичка зона А1, А2, Б1, Б2, Б3: 

породично становање ПС-01, ПС-03 и комерцијалне 
делатности КД-02 

 
2. У поднаслову Врста и намена објеката чија је 

изградња дозвољена, мења се први став и гласи: 
 
Породично становање ПС-01 
 
3. У поднаслову Компатибилна намена мења се 

други став и гласи: 
 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри дефини-
сани за ПС-01  

 
4. Текст поднаслова Спратност објекта замењује 

се текстом: 
 
ПС-01 до П+1+ПК 
 
Максимална висина венца објекта је 9,0м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице, усклађује се 
по правилу са венцем суседног објекта. 

 
II - Решење о исправци из тачке I овог Решења, 

биће уписана у изворник Плана. 
 
III - Овo Решење производи правно дејство, од 

дана од кога производи правно дејство План из тачке 
I овог решења. 

 
IV - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-1098/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
632 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), 
члана 16. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 13/16 – Пречишћен текст и 5/17) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац за 2022. годину, који је донео Надзорни 
одброр Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац на седници одржаној дана 01.12.2021. 
године под бројем III бр. 3845-01. 

II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-91/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
633 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 
15. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод-Крушевац“ 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/13 – 
Пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац за 2022. годину, 
који је донео Надзорни одброр ЈКП „Водовод 
Крушевац“ Крушевац на седници одржаној дана 
30.11.2021. године под бројем 16/2. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-92/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
634 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 
15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
„Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
11/20 – Пречишћен текст) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

„Крушевац“ Крушевац за 2022. годину који је донео 
Надзорни одбор ЈКП „Крушевац“ Крушевац на седни-
ци одржаној дана 30.11.2021. године под бројем 9876. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-93/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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635 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 
15. Одлуке о оснивању ЈКП „Градска топлана“ Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2013 – Пречишћен 
текст, 4/15 и 9/16) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈКП „Градска топлана“ Крушевац за 2022. годину, 
који је донео Надзорни одброр ЈКП „Градска топла-
на“ Крушевац на седници одржаној дана 15.12.2021. 
године под бројем 35/1. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-94/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
636 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 
29. Одлуке о оснивању ЈП „Пословни центар“ Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/13 – Пречишћен 
текст, 7/13, 9/16, 8/18 и 4/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одр-
жаној 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

„Пословни центар“ Крушевац за 2022. годину, који је 
донео Надзорни одброр ЈП „Пословни центар“ 
Крушеваца на седници одржаној дана 01.12.2021. 
године под бројем 22382. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-95/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
637 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 
29. Одлуке о оснивању ЈП „Пословни центар“ Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/13 – Пречишћен 
текст, 7/13, 9/16 и 4/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈП „Пословни центар“ Крушевац број 23505 
од 15.12.2021. године којом се врши Измена и допуна 
Програма пословања ЈП „Пословни центар“ Круше-
вац за 2021. годину. 

 
II - Саставни део Измена и допуна Програма 

пословања ЈП „Пословни центар“ Крушевац за 2021. 
годину је табеларни приказ који се налази у прилогу. 

 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-96/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
638 
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм 

коришћења средстава из буџета града Крушевца за 
2021. годину у укупном износу од 15.000.000,00 
динара, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 
предузећа "Пословни центар" Крушевац Одлуком 
број 23504 дана 15.12.2021. године.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-97/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
639 
На основу члана 22.  Статута града Крушевца 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18) и члана 15. 
Одлуке о оснивању „Бизнис инкубатора“ ДОО Кру-
шевац („Сл. лист  града  Крушевац“ бр.1/09-Пречи-
шћен текст, 12/09, 8/12 и 7/13),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I Даје се сагласност на Програм пословања 

предузећа „Бизнис инкубатора“  д.о.о. Крушевац са 
финансијским планом  за 2022. годину  бр 12-02/21 од 
07.12.2021. године  који је донео в.д.  директор. 

 



 25.12.2021.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                        237 
 

 

II Ово решење објавити у „ Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-98/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
640 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 
и 78/21) и члана 22. Статута града  Крушевца ("Сл. 
лист града  Крушевца", бр. 15/18), 

 Скупштина  града Крушевца, на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, донела је 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне 

библиотеке у Крушевцу за 2022. годину, који је 
усвојио Управни одбор Народне библиотеке, на 
седници од 29.11.2021. године. 

 
II - На реализацији програма рада Народне 

библиотеке у Крушевцу у 2022. години радиће 22 
извршиоца и то 20 на неодређено време и 2 на 
одређено време.  

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-696/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
  
 
641 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 
78/21) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина  града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Народног музеја у Крушевцу за 2022. годину, који је 
усвојио Управни одбор Народног музеја, на седници 
од 25.11.2021. године. 

 
II  - На реализацији програма рада Народног му-

зеја у Крушевцу у 2022. години радиће 37 изврши-
лаца, и то 34 на неодређено време и 3 на одређено 
време. 

 

III  - Решење објавити у "Службеном  листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-697/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
642 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 
и 78/21) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 15/18), 

 Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Историјског архива у Крушевцу за 2022. годину, који 
је усвојио Управни одбор Историјског архива, на 
седници од 15.12.2021. године. 

 
II - На реализацији програма рада Историјског 

архива у Крушевцу у 2022. години радиће 31 извршилац 
и то 29 на неодређено време и 2 на одређено време. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-698/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
643 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 
и 78/21) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Крушевачког позоришта у Крушевцу за 2022. годину, 
који је усвојио Управни одбор Крушевачког позо-
ришта. на седници од 01.12.2021. године. 

 
II  - На реализацији програма рада Крушевачког 

позоришта у Крушевцу у 2022. години радиће 39 
извршилаца и то 35 на неодређено време и 4 на 
одређено време. 

 
III  -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-699/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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644 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 
и 78/21) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града  Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

у култури "Културни центар Крушевац" за 2022. 
годину, који је усвојио Управни одбор Културног 
центра, на седници од 29.11.2021. године. 

 
II - На реализацији програма рада Културног 

центра у Крушевцу у 2022. години радиће 59 
извршилаца и то 58 на неодређено време и 1 на 
одређено време. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-700/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
        
 
645 
На основу  члана 119. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", број 88/17, 27/18 – др. закон, 27/18 (II) – 
др. закон, 10/19 и 6/20), члана 5. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", број 1/09-Пречишћен 
текст, 6/10 и 4/13) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац за 
2022. годину, који је усвојио Управни одбор 
Установе, на седници од 01.12.2021. године. 

 
II  -  На реализацији Програма рада Установе у 

2022. години радиће 382 извршилаца и то 361 на 
неодређено време и 21 на одређено време. 

 
III  - Решење  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-701/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

646 
На основу члана 110. и 137. Закона о спорту (''Сл. 

гласник РС'', број 10/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'', број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

за физичку културу ''Спортски центар'' Крушевац за 
2022. годину, који је усвојио Управни одбор 
Спортског центра Крушевац, на седници одржаној 
30.11.2021. године, под бројем 544/1. 

 
II  - На реализацији Програма рада Установе 

радиће укупно 59 извршиоца и то 55 на неодређено 
време и 4 на одређено време. 

 
III - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-702/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
647 
На  основу  члана  209.  став 1 тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 
24/11) и члана 22. став 1 тачка 51. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра 

за социјални рад у Крушевцу за 2022. годину, који је 
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад, на 
седници одржаној дана 29.11.2021. године под бројем 
1661/21. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

социјални рад у 2022. години радиће 20 извршилаца – 
од тога 18 на неодређено и 2 на одређено време. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-703/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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648 
На основу члана 21. Закона о јавним службама ("Сл. 

гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 – други закон, 81/05 
– испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. 
закон), члана 10. Одлуке о оснивању Установе "Центар 
за особе са инвали-дитетом", ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/10), члана 22. став 1 тачка 51. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 
15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 24.12.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

"Центар за особе са инвалидитетом" за 2022. годину, 
који је усвојио Управни одбор Установе на седници 
одржаној дана 24.11.2021. године, под бројем 199/2021. 

 
II - На реализацији Програма рада у Установи 

"Центар за особе са инвалидитетом" у 2022. години 
радиће 4 извршиоца. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-704/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
   
649 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/09, 11/09 и 6/10) и чл. 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра 

за стручно усавршавање у Крушевцу за 2022. годину, 
који је усвојио Управни одбор Центра, на седници од 
03.12.2021. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

стручно усавршавање Крушевац у 2022. години 
радиће 5 извршилаца. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-705/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 

 

650 
На основу члана 119. став 1 тачка 4. Закона о 

здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 25/19), 
Одлуке о оснивању Апотекарске установе Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", број 1/09-Пречишћен 
текст и 4/21) и члана 22. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Апоте-

карске установе Крушевац за 2022. годину, који је 
усвојио Управни одбор Апотекарске установе Кру-
шевац, на седници од 26.11.2021. године. 

 
II   - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-706/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 

  
651 
На основу члана 13. Закона о Црвеном крсту 

Србије ("Сл. гласник РС", бр.  107/05) и члана 22. став 
1 тачка 51. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на  Програм рада Црвеног 

крста Крушевац за 2022. годину,  који је усвојио 
Управни одбор Црвеног крста Крушевац под бројем 
794, на седници од 19.11.2021. године. 

 
 II   - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-707/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
652 
На основу члана 22. Статута  града  Крушевца 

(,,Сл. лист града  Крушевца”, бр. 15/18) и члана 27. 
став 1. тачка 4. Статута  Јавне ветеринарске  установе 
ветеринарске станице "Крушевац" (,,Сл. лист  града  
Крушевца ” бр. 8/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм рада Јавне 

ветеринарске установе ветеринарске станице 
"Крушевац" са Финансијским планом за 2022. годину 
који је усвојен Одлуком Управног одбора број 245. на 
седници одржаној 13.12.2021. године. 

 
II - Решење објавити у ,,Службеном листу  града  

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-708/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
  
653 
На основу члана 22. Статута  града  Крушевца 

(,,Сл. лист  града  Крушевца“ бр. 15/18), члана 19. 
тачка 3. Статута Туристичке организације града  
Крушевца (,,Сл. лист  града  Крушевца“ бр. 3/17) и на 
основу члана 41. став 4. Закона о туризму („Сл. 
гласник РС“ 17/19),  

Скупштина  града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Туристи-

чке организације града  Крушевцa   са  Финансијским 
планом за 2022. годину, који је усвојен Одлуком  
Управног одбора Туристичке организације града 
Крушевца број 39 од 09.12.2021. године на седници 
одржаној дана 08.12.2021.године. 

  
II - Решење објавити у ,,Службеном листу  града  

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-709/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
654 
На основу члана 39. Пословника града Крушевца 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 10/19 - Пречишћен текст),   
Скупштина града Крушевца, на седници одржа-

ној 24.12.2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 
 
- ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЋ, дипл. економиста,  

дужности члана Комисије за кадровска и админи-
стративна питања; 

 

-  МАРИНА ЈОВАНОВИЋ, одборник Скуп-
штине града, дужности члана Комисије за кадровска 
и административна питања ; 

 
II - БИРАЈУ СЕ: 
 
- КАТАРИНА ПЉАКИЋ, одборник Скуп-

штине града, за члана Комисије за кадровска и 
административна питања; 

 
- ТАМАРА САВИЋ, одборник Скупштине 

града, за члана Комисије за кадровска и админи-
стративна питања; 

 
III - Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 020-27/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
655 
На основу чл. 35. став 12. и члана 37. Закона о 

култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 
30/16-испр., 6/20 , 47/21 и 78/21), чл. 6. став 4. Одлуке 
о оснивању Народног музеја у Крушевцу ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст, 6/10,  
9/16 и 10/21) и чл. 22. став 1. тачка 10. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца ", бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У 

КРУШЕВЦУ 
 
I- ИМЕНУЈЕ СЕ ГОРАН ВАСИЋ, професор 

историје из Крушевца, за вршиоца дужности ди-
ректора Народног музеја у Крушевцу, до именовања 
директора по спроведеном конкурсу, а најдуже до  
шест месеци.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-685/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
656 
На основу члана 17. став 3. и  члана 18. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 
88/19),  члана 22. Статута града Крушевца (" Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И  ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ КРУШЕВАЦ 

 
I –  ПРЕСТАЈЕ мандат председнику Надзорног 

одбора Јавног  предузећа  за урбанизам и пројекто-
вање Крушевац, Данијели Јаковљевић, дипл. инж. 
архитектуре,   због  подношења   оставке.  

 
II-  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Марица Бабић, дипломирани 

економиста  из Крушевца, за председника   Надзорног 
одбора Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац.  

 
III – Мандатни  период новоименованог председ-

ника траје до истека мандата на који је именован 
Надзорни одбор Јавног предузећа  за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

 
IV -  Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-89/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
657 
На основу чл. 20. Закона о јавним службама (,,Сл. 

гласник РС,  бр. 42/91, 71/94 и 79/05), чл.  41.  и  чл. 
42. став 2, 5 и 6. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, 
бр.72/09, 13/16, 6/20, 47/21 и 78/21 ) и члана 22. став 1. 
тачка 10. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  
ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  

У КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови 

Управног одбора Народне библиотеке у Крушевцу  и то: 
 
1. Андријана Јовановић, дипл. менаџер еконо-

мије, председник, представник локалне самоуправе  
2. Саша Миладиновић, васпитач, члан, представ-

ник локалне самоуправе, 
3. Александра Марковић Јовић, дипл.педагог, 

члан, представник локалне самоуправе  
4.  Ивана Ђурић, члан, представник локалне само-

управе, 
5. Зоран Ђурић, проф. српске књижевности и 

језика, члан, представник локалне самоуправе, 

6. Јелена Перовић, дипл.библиотекар, члан, пред-
ставник запослених, 

7. Славенка Арсић Поповић, самостални књи-
жничар, члан, представник запослених. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног 

одбора Народне библиотеке у Крушевцу и то: 
 
За председника: 
 
Андријана Јовановић, дипл. менаџер економије, 

представник локалне самоуправе 
 
За чланове: 
 
1. Саша Миладиновић, васпитач, представник 

локалне самоуправе, 
 
2. Зоран Ђурић, проф. српске књижевности и 

језика, представник локалне самоуправе,  
 
3. Јелена Перовић, дипл. библиотекар, представ-

ник запослених, 
 
4. Славенка Арсић Поповић, самостални књи-

жничар, представник запослених. 
 
III - Председник и чланови Управног одбора 

Народне библиотеке именују се на мандатани период 
од четири године. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-687/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
658    
На основу чл. 20. Закона о јавним службама (,,Сл. 

гласник РС,  бр. 42/91, 71/94 и 79/05), чл.  41.  и  42. 
став 2., 5 и 6. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 13/16, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 22. став 1. 
тачка 10. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА                        
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У 

КРУШЕВЦУ 
 
I -  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови 

Управног одбора Народног музеја у Крушевцу  и то:  
1. Никола Пантелић, мастер историчар, пред-

седник, представник локалне самоуправе, 
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2. Сузана Југовић, правни техничар, члан, 
представник локалне самоуправе, 

3. Јован Ћирковић, дипл. историчар уметности, 
члан, представник локалне самоуправе,  

4. Јелена Бошковић,учитељ, члан, представник 
локалне самоуправе, 

5. Младен Вељковић, историчар, члан, пред-
ставник локалне самоуправе, 

6. Бранка Сибиновић, мастер геолог, представник 
запослених, 

7. Сања Рутић Воротовић, дипл. историчар виши 
кустос, представник запослених. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управ-

ног одбора  Народног музеја у Крушевцу и то: 
 
За председника: 
 
Владимир Ошап, професор историје, представник 

локалне самоуправе  
 
За чланове: 
 
1. Сузана Југовић, правни техничар,  пред-

ставник локалне самоуправе, 
2. Данијела Рајић, мастер учитељ, представник 

локалне самоуправе, 
3. Бранка Сибиновић, мастер геолог, представ-

ник запослених, 
4. Сања Рутић Воротовић, дипл. историчар виши 

кустос, представник запослених. 
 
III  - Председник и чланови Управног одбора На-

родног музеја именују се на мандатани период од че-
тири године. 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-688/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
659 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(,,Сл.гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05), чл. 41. и 
чл. 42. став 2., 5 и 6. Закона о култури (“Сл. гласник 
РС” бр. 72/09, 13/16, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 
22.став 1. тачка 10. Статута града Крушевца (,,Сл. 
лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана  24.12.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  
ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У 

КРУШЕВЦУ 
 

I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови 
Управног одбора Историјског архива у Крушевцу и то: 

 

Председник: 
 
Снежана Југовић, мастер историчар, представник 

локалне самоуправе 
 
Чланови: 
 
1. Биљана Јевтић, дипл.историчар, представник 

локалне самоуправе 
2. Петар Радовановић, мастер историчар, пред-

ставник локалне самоуправе 
3. Бојана Јовац, дипл.економиста, виши архи-

вист, представник запослених 
4. Лидија Додић, матурант Гимназије, архивски 

помоћник, представник запослених. 
5. Наташа Јовановић, дипл.правник, предста-

вник локалне самоуправе, 
6. Сања Милићевић, дипл.инг.заштите животне 

средине, представник локалне самоуправе 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови 

Управног одбора Историјског архива у Крушевцу и 
то: 

 
За председника: 
 
Снежана Југовић, мастер историчар, представник 

локалне самоуправе 
 
За чланове: 
 
1. Бојан Панић, мастер историчар, представник 

локалне самоуправе 
2. Петар Радовановић, мастер историчар, 

представник локалне самоуправе 
3. Бојана Јовац, дипл.економиста, виши 

архивист, представник запослених 
4. Лидија Додић, матурант Гимназије, архивски 

помоћник, представник запослених. 
 
III – Председник и чланови Управног одбора 

Историјског архива у Крушевцу именују се на 
мандатни период од четири године. 

 
IV - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-690/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
                  
 
660 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник РС",  бр. 42/91,71/94 и 79/05), чл. 41. и  
чл. 42. став 2, 5 и 6. Закона о култури (“Сл. гласник 
РС” бр.72/09, 13/16, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 22. 
став 1. тачка 10. Статута града Крушевца (,,Сл.лист 
града Крушевца", бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА У 

КРУШЕВЦУ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови 

Управног одбора Крушевачког позоришта у Крушев-
цу  и то: 

1. Павле Панин, дипл.музичар, председник, 
представник локалне самоуправе, 

2. Ана Јовановић, проф.разредне наставе, члан, 
представник локалне самоуправе, 

3. Катарина Симић,члан,представник локалне 
самоуправе, 

4. Кристина Маровић, мастер проф. разредне 
наставе, представник локалне самоуправе, 

5. Милица Милошевић, дипл. педагог, члан, 
представник локалне самоуправе 

6. Биљана Николић, глумица, представник запо-
слених, 

7. Саша Милићевић, мајстор сцене, представник 
запослених. 

 
II - ИМЕНУЈУ  СЕ председник и чланови Управ-

ног одбора  Крушевачког позоришта у Крушевцу и то: 
 
За председника: 
 
Павле Панин, дипл. музичар, представник локал-

не самоуправе,  
 
За чланове: 
 
1. Ана Јовановић, проф.разредне наставе, пред-

ставник локалне самоуправе, 
2. Кристина Маровић, мастер проф. разредне 

наставе, представник локалне самоуправе, 
3. Биљана Николић, глумица, представник запо-

слених, 
4. Саша Милићевић, мајстор сцене, представник 

запослених. 
 
III - Председник и чланови Управног одбора 

Крушевачког позоришта  именују се на мандатани пе-
риод од четири године. 

 
IV- Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-691/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
661 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05), чл. 41. и  
чл. 42. став 2., 5 и 6. Закона о култури (“Сл. гласник 
РС”, бр.72/09, 13/16, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 22. 
став 1. тачка 10. Статута града Крушевца (,,Сл. лист 
града Крушевца" број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА  
У КРУШЕВЦУ 

 
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови 

Управног одбора Културног центра у Крушевцу и то: 
 
Председник: 
 
Александра Парезановић, проф.српског језика и 

књижевности, представник локалне самоуправе 
 
Чланови: 
 
1. Миљана Петровић,мастер учитељ, представ-

ник локалне самоуправе 
2. Снежана Антић,инжењер шумарства и финал-

не обраде дрвета, представник локалне самоуправе 
3. Марија Стојадиновић, вајар, представник 

запослених, 
4. Лидија Ужаревић, организатор програма, 

представник запослених, 
5. Милена Трифуновић, струковни васпитач, 

представник локалне самоуправе, 
6. Катарина Живадиновић, дипл.инг.заштите 

животне средине, представник локалне самоуправе 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови 

Управног одбора Културног центра у Крушевцу и то: 
 
За председника: 
 
Дејана Илчић, мастер учитељ, представник ло-

калне самоуправе 
 
За чланове: 
 
1. Никола Стојановић,дипл правник, представ-

ник локалне самоуправе, 
2. Раде Спасојевић, дипл.инж.машинства, пред-

ставник локалне самоуправе, 
3. Марија Стојадиновић, вајар, представник за-

послених, 
4. Лидија Ужаревић, организатор програма, 

представник запослених. 
 
III – Председник и чланови Управног одбора 

Културног центра у Крушевцу именују се на ман-
датни период од четири године. 

 
IV - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца,,. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-692/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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662 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр.15/18,) и члана 2. 
Одлуке о прихватању Уговора о оснивању ,,Агенције  
за регионални развој Расинског округа" ДОО 
Крушевац ("Службени лист града Крушевца", бр. 4/13) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА КРУШЕВЦА У 
СКУПШТИНИ ДРУШТВА  

"АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
РАСИНСКОГ ОКРУГА" ДОО КРУШЕВАЦ 
 
I - РАЗРЕШАВА  СЕ Инес Шљивић, дипл. правник 

из Крушевца, запослена у Градској управи града 
Крушевцa, представник града Крушевца у Скупштини 
друштва "Агенција за регионални развој Расинског 
округа" ДОО Крушевац, 23.09.2021. године.   

 
II-   ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана Пајић, дипл. правник из 

Крушевца, запослена у Градској управи града Кру-
шевца за представника града Крушевца у Скупштини 
друштва ,,Агенција за регионални развој Расинског 
округа,, ДОО Крушевац.   

 
III - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-99/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
663 
На основу чл. 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
број 88/17, 27/18 и др. закон , 10/19 и 6/20), и члана 22  
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
број 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
24.12.2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“ ДВОРАНЕ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Основне школе "Страхиња Поповић" Дворане:  
- Оливера Стојадиновић, лабораторијски тех-

ничар из Дворана, представник локалне самоуправе,  
 
-   Маријана Лацић, домаћица  из Ловци, пред-

ставник Савета родитеља .  
 

II - ИМЕНУЈЕ СЕ за члана  Школског одбора 
Основне школе "Страхиња Поповић" Дворане: 

 
- Милан Радовановић, дипл. правник, представ-

ник локалне самоуправе, 
 
- Зоран Ковачевић, аутомеханичар из Пољака, 

представник Савета родитеља. 
 
III - Мандат новоименованог члана органа управ-

љања траје до истека мандата органа управљања.  
 
IV - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-689/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
    
664 
На основу члана 115, 116. и 117. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС ", бр. 88/17, 27/18 и др. Закон, 10/19 и 6/20) 
и члана 22. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр.15/18 ), 

   Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ХЕМИЈСКО–ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ  

У КРУШЕВЦУ 
 
I -  РАЗРЕШАВА СЕ  Драгана Милићевић, 

дипломирани физичар, дужности члана  Школског 
одбора Хемијско–технолошке школе у Крушевцу, 
представник локалне самоуправе. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Слађана Гашић, мастер 

ижењер органске пољопривреде, за члана  Школског 
одбора Хемијско–технолошке школе у Крушевцу, 
представник локалне самоуправе . 

 
III – Изборни период новоименованог члана траје 

до истека мандата органа управљања. 
 
IV - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-686/21            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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665 
На основу члана 46. став 56. и члана 66. став 5. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18 и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12.2021. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду  јавних предузећа 

чији је оснивач града Крушевца за I, II и III квартал 
2021. године.  

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-90/21               ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
666 
На основу члана 31. став 4. Уговора о јавно – 

приватном партнерству без елемената концесије за 
рехабилитацију и ургентно одржавање општинских 
путева и улица и некатегорисаних путева на територији 
града Крушевца са јавним плаћањем, II бр. 404-246 од 
01.04.2021. године и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр.1 5/18) 

Скупштина града Крушевца, на садници дана 
24.12.2021. године донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Усваја се Годишњи извештај о реализацији 

Уговора о јавно–приватном партнерству без елемената 
концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање 
општинских путева и улица и некатегорисаних путева 
на територији града Крушевца са јавним плаћањем, за 
2021. годину, који је поднеo Надзорни одбор Друштва 
посебне намене „ТГР“ ДОО Крушевац. 

 
II Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-1111/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
667 
На основу члана 30. став 4. Уговора о јавно-

приватном партнерству без елемената концесије за 
финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и 
ургентно одржавање локалне путне инфрасттруктуре на 
територији града Крушевца са јавним плаћањем II бр. 
404-228 од 08.04.2020. године и  члана 22. статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.12. 2021. године, донела јe 

З А К Љ У Ч А К 
 
I - Усваја се Годишњи извештај о реализацији 

Уговора о јавно-приватном партнерству без елеме-
ната концесије за финансирање, редовно одржавање, 
рехабилитацију и ургентно одржавање локалне путне 
инфраструктуре на територији града Крушевца са 
јавним плаћањем за 2021. годину, који је поднео 
Надзорни одбор Друштва посебне намене „Крушевац 
пут“ ДОО Крушевац.   

 
II - Закључак објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-1112/21           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 

 

IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 

 
668 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон, 09/20 и 52/21)  

Градска управа града Крушевца, дана 06.12.2021. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ,,СЕВЕР” У КРУШЕВЦУ  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана генералне регулације ,,Север” у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План генералне регулације ,,Север” у Крушевцу 

почиње од ушћа Гарског потока у З. Мораву и иде 
према истоку десном обалом Западне Мораве, 
односно границом ГУП-а до тромеђе граница КО 
Шанац, КО Бивоље и КО Макрешане, затим наставља 
границом КО Бивоље и КО Макрешане до државног 
пута 1.А реда бр.5, скреће према југу пресецајући 
северну обилазницу, железничку пругу Сталаћ – 
Краљево. Затим скреће према југозападу пресецајући 
поток Биљевац и реку Расину и наставља према 
западу пратећи железничку пругу, па пресеца 
планирану источну обилазницу и Јасички пут, до 
моста на Гарском потоку. План обухвата делове КО: 
Јасика, Читлук, Лазарица, Бивоље, Шанац, Макре-
шане, Дедина и Крушевац.  
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Правни основ за израду Плана је Закон о 
планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања, а плански основ је 
Генерални урбанистички план Крушевац 2025 и 
ППППН инфраструктурног коридора аутпута Е761, 
деоница Појате – Прељина. 

 
Члан 3. 

 
У обухвату Плана је део „привредно радне зоне 

Север“, коју „карактерише присуство разнородних 
производних и услужних центара из области мале 
привреде и два велика индустријска комплекса хемиј-
ске и металопрерађивачке индустрије...“ Планирана 
претежна намена је привредна делатност, комерци-
јалне и комуналне делатности и зоне заштитног 
зеленила. „Трасе значајних објеката саобраћајне 
инфраструктуре: аутопут, источна обилазница, север-
на обилазница, пролазе кроз ову зону.“   

Просторним планом утврђена је посебна намена 
у границама детаљне разраде и дефинисане површине 
јавне намене, а директно се спроводи локацијским 
условима за трасу и пратеће садржаје у функцији 
аутопута, које издаје надлежно министарство. 
„Планирани камп за потребе извођења радова, код 
Крушевца, по потреби може имати трајни карактер.“   

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја План 
генералне регулације ,,Север” у Крушевцу на 
животну средину, као и на основу Мишљења бр.501-
182/2021-09 од  02.12.2021.године, Служба за заштиту 
животне средине, Одељење  за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине, Градске управе града 
Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације ,,Север” у 
Крушевцу на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана генералне регулације ,,Север” у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

           
IV Број: 350-1033/21                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
669 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46. став 2. Закона 
о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 81/09-
испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-други закон, 09/20 и 52/21), 

Градска управа града Крушевца, дана 09.12.2021. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРОШИРЕЊА НОВОГ ГРОБЉА У КРУШЕВЦУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Плана детаљне регулације проши-
рења Новог гробља у Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Граница је одређена важећом планском докумен-

тацијом - ПДР проширења Новог гробља ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 4/11 и 8/15) и у непо-
средном је контакту са комплексом постојећег град-
ског гробља, у оквиру урбанистичке целине 5.10. 
односно део урбанистичке потцелине 5.10.1.    

Измена плана обухвата део комплекса проши-
рења Новог гробља у непосредном контакту са 
постојећим гробљем, односно део комплекса између 
улица Маричке, Тимочке буне и Лазаричке, до запад-
не границе комплекса гробља и обухвата површину 
од око 7,15ха. 

Правни основ за израду Плана је Закон о плани-
рању и изградњи и Правилник о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбани-
стичког планирања, а плански основ је План гене-
ралне регу-лације ЗАПАД 1 ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 2/20). 

 
Члан 3. 

 
Опредељена површина за комплекс Новог гробља 

у оквиру урбанистичке целине 5.10. и урбанистичким 
потцелинама 5.10.1. и 5.10.2. Планирано је проши-
рење новог гробља, као и заштитно зеленило у 
контактној зони. „За подцелину 5.10.1. примењиваће 
се важећа планска документација“. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Плана детаљне регулације проширења Новог 
гробља у Крушевцу на животну средину, као и на 
основу Мишљења бр. 501-183/2021-09 од 08.12.2021. 
године, Служба за заштиту животне средине, 
Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих 
утицаја на животну средину, тако да је одлучено да се 
не приступа изради стратешке процене утицаја 
Измене и допуне Плана детаљне регулације 
проширења Новог гробља у Крушевцу на животну 
средину,  а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10). 
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Члан 5. 
       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Измене и допуне Плана детаљне регулације проши-
рења Новог гробља у Крушевцу и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 350-1047/21                            НАЧЕЛНИК, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
670 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон, 9/20 и 52/21)  

Градска управа града Крушевца, дана 20.12.2021. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 3“ 
У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 
3“ у Крушевцу на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измене плана односе се на целокупан обухват у 

границама ПДР-а "Центар 3" у Крушевцу ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 10/18), у делу површина 
јавне намене, укупне површине 19,17ха.  

Правни основ за израду Плана је Закон о 
планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања, а плански основ је План 
генералне регулације „Центар“ у Крушевцу 
("Службени лист града Кру-шевца", бр. 14/16). 

 
Члан 3. 

 
План вишег реда је ПГР „ЦЕНТАР“ ("Службени 

лист града Крушевца", бр. 14/16), којим су опре-
дељене зоне за даљу разраду плановима детаљне 
регулације где је и ПДР Центар 3 за урбанистичке 
потцелине 1.4.2. и 1.1.4. објављен у Службеном листу 
града Крушевца, бр. 10/18. Планирана претежна 
намена: вишепородично и породично становање, 
јавне и централне функције, управа и администрација, 
култура, образовање које све заједно генеришу 
функцију централитета. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 

критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Плана детаљне регулације „Центар 3“ у 
Крушевцу на животну средину, као и на основу 
Мишљења бр. 501-188/2021-09 од 16.12.2021.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана 
детаљне регулације „Центар 3“ у Крушевцу на живот-
ну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Измене 

и допуне Плана детаљне регулације „Центар 3“ у Кру-
шевцу и објављује се у „Службеном листу града Кру-
шевца“. 

 
IV Број: 350-1072/21                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
 
 
 
671 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46. став 2. Закона 
о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 81/09-
испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-други закон, 09/20 и 52/21),  

Градска управа града Крушевца, дана 20.12.2021. 
године, донела је 

 
О  Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 6“ 
У КРУШЕВЦУ ЗА ДЕО УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ  

Б и Ц НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
Измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 
6“ у Крушевцу за део урбанистичке зоне Б и Ц на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измене плана односе се на урбанистичку зону Б и 

део урбанистичке зоне Ц, односно источни део 
обухвата у границама ПДР-а "Центар 6" у Крушевцу 
("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), 
укупне површине око 1,60ха.   

Правни основ за израду Плана је Закон о 
планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања, а плански основ је План 
генералне регулације „Центар“ у Крушевцу ("Служ-
бени лист града Крушевца", бр. 14/16). 
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Члан 3. 
 
План вишег реда је ПГР „ЦЕНТАР“ ("Службени лист 

града Крушевца", бр. 14/16), којим су опредељене зоне за 
даљу разраду плановима детаљне регулације где је и ПДР 
"Центар 6", као урбанистичка подцелина 1.3.3.. Планирана 
претежна намена: спорт и рекреација, комерцијалне 
делатности, јавне функције, у области образовања, 
социјалне и дечије заштите и становање у мањем обиму, 
које све заједно генеришу функцију централитета. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја Измене и допуне Плана 
детаљне регулације „Центар 6“ у Крушевцу за део урба-
нистичке зоне Б и Ц на животну средину, као и на 
основу Мишљења бр. 501-189/2021-09 од 16.12.2021. 
године, Служба за заштиту животне средине, Оде-
љење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, Градске управе града Крушевца, оцењено је 
да не постоји могућност значајнијих утицаја на 
животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Измене и 
допуне Плана детаљне регулације „Центар 6“ у Кру-
шевцу за део урбанистичке зоне Б и Ц на животну 
средину,  а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 
6“ у Крушевцу за део урбанистичке зоне Б и Ц и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-1073/21                            НАЧЕЛНИК, 

Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон, 09/20 и 52/21)  

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2021. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА КРУШЕВЦА НА  

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измена и допуна Просторног плана града Крушевца 
на животну средину. 

 

Члан 2. 
 
Граница Измена ПП обухвата административно 

подручје Града Крушевца, односно територију једи-
нице локане самоуправе, са припадајућим насељеним 
местима - 101 насеље и утврђена је границама ката-
старских општина коју чине 92 катастарске општине, 
укупне површине 853,97km2. 

Правни основ за израду Плана је Закон о планирању 
и изградњи и Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког плани-
рања, а плански основ је Закон о просторном плану 
Републике Србије од 2010. до 2020. ("Службени гласник 
РС", бр. 88/2010) и Регионални просторни план за 
подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расин-
ског управног округа ("Службени гласник РС", бр. 
39/14).  

  
Члан 3. 

 
Закон о просторном плану Републике Србије од 

2010. до 2020. ("Службени гласник РС", бр. 88/10) – 
основни стратешко развојни плански документ за 
територију у оквиру државне границе, са поставље-
ним циљевима просторног развоја, где значајну улогу 
имају већи урбани регионални центри. Крушевац је 
означен као регионално средиште, ФУП државног 
значаја и урбани центар 1. ранга.  

Регионални просторни план за подручје Шумадиј-
ског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа 
("Службени гласник РС", бр. 39/14) – обухвата веће 
административне и функционалне просторне целине, са 
заједничким циљевима и пројектима регионалног 
значаја, уз уважавање функционалних међурегио-
налних веза.  

Просторни план подручја посебне намене слива 
акумулације „Ћелије“ ("Службени гласник РС", бр. 
95/15) – планско коришћење и уређење слива 
акумулације, унапређење инфраструктурне и кому-
налне опремљености, уређење грађевинског земљи-
шта у зонама насеља и задовољење потреба становни-
штва из окружења. Обухваћене су КО: Мајдево, 
Гркљане и Ћелије, укупне површине 46,42км2.        

Просторни план подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница 
Појате – Прељина ("Службени гласник РС", бр. 10/20) 
утврђује основе организације, уређења и заштите 
подручја инфраструктурног коридора аутопута на 
делу територије града Крушевца, резервисањем 
простора за планирани аутопут, што подразумева 
реконструкцију и изградњу остале путне инфра-
структуре у циљу боље повезаности и доступности 
насеља са окружењем. Обухваћене су следеће 
катастарске општине: Коњух, Бела Вода, Кукљин, 
Глободер, Мачковац, Јасика, Читлук, Пепељевац, 
Гавез, Лазарица, Шанац, Бивоље, Дедина и 
Макрешане, укупне површине 147,62км2. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја Измена и 
допуна Просторног плана града Крушевца на 
животну средину, као и на основу Мишљења бр.     
501-184/2021-09 од 16.12.2021. године, Служба за 
заштиту животне средине, Одељење  за инвестиције, 



 25.12.2021.                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 23                                        249 
 

 

привреду и заштиту животне средине, Градске управе 
града Крушевца, оцењено је да постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се приступа изради стратешке процене 
утицаја Измена и допуна Просторног плана града 
Крушевца на животну средину,  а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Измена и допуна Просторног плана града Крушевца и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-1077/21                            ЗАМЕНИК 

НАЧЕЛНИКА, 
Весна Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46. став 2. Закона 
о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09, 81/09-
испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-други закон, 9/20 и 52/21), 

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2021. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ЦЕНТАР“ У КРУШЕВЦУ, У ЗОНИ А.2, К.П.БР. 

2479/1 и 2479/2 КО КРУШЕВАЦ  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Измене плана генералне регулације 
„Центар“ у Крушевцу, у зони А.2, к.п.бр. 2479/1 и 
2479/2 КО Крушевац на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Предмет Измена и допуна плана је омогућавање 

формирања зоне градње у складу са урбанистичким 
параметрима који важе за зону А.1, као и промена 
планиране спратности објекта на предметним ката-
старским парцелама, што доприноси стварању квали-
тетније визуре у овом делу урбанистичке зоне, а у 
складу са условима и смерницама у планским 
докуменатима ширег подручја. 

Измене и допуне плана се односе на све делове 
текстуалног дела и све делове графичких прилога Из-
мене  Плана генералне регулације „Центар“  у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ бр. 11/18), чија 

је измена условљена и подразумева се овом 
променом. 

Измена  и  допуна обухвата део урбанистичке 
зоне А.2, односно катастарске парцеле бр. 2479/1 и 
2479/2  КО Крушевац, што чини површину од око 
992м2. 

Правни основ за израду Плана је Закон о 
планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања, а плански основ је План 
генералне регулације „Центар“ у Крушевцу 
("Службени лист града Крушевца", бр. 14/16). 

 
Члан 3. 

 
У оквиру ове намене могуће су компатибилне 

намене: комерцијалних делатности, типа КД-02: 
пословање, трговина, угоститељство, занатство и 
услуге, као и објекти са смештајним капацитетима, 
типа КД-041: градски хотели, хостели, апартмани и 
сл. Могућа је и изградња објеката намењених 
образовању, здравству, социјалној или дечијој 
заштити, култури и сл. који су у приватном 
власништву, под условом да задовоље нормативе и 
критеријуме за одговарајућу делатност. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја Измене и 
допуне Измене плана генералне регулације „Центар“ 
у Крушевцу, у зони А.2, к.п.бр. 2479/1 и 2479/2 КО 
Крушевац на животну средину, као и на основу 
Мишљења бр. 501-192/2021-09 од  21.12.2021.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Измене и допуне Измене 
плана генералне регулације „Центар“ у Крушевцу, у 
зони А.2, к.п.бр. 2479/1 и 2479/2 КО Крушевац на 
животну средину,  а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Измене и допуне Измене плана генералне регулације 
„Центар“ у Крушевцу, у зони А.2, к.п.бр. 2479/1 и 
2479/2 КО Крушевац и објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

IV Број: 350-1076/21                            ЗАМЕНИК 
НАЧЕЛНИКА, 
Весна Анђелић, с.р. 
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674 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон, 09/20 
и 52/21), 

Градска управа града Крушевца, дана 21.12.2021. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ АЕРОДРОМ“ У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Стари аеродром“ у 
Крушевцу (у даљем тексту План) на животну 
средину. 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана обухвата простор старог 

аеродрома између улица Бруски пут, Кнеза Милоша, 
Аеродромске и Жртава фашизма, за који је у ранијем 
периоду израђена планска документација са више 
измена и допуна, а који обухвата укупну површину од 
63,34ха.  

План обухвата следеће: ПДР Стари аеродром – 
фаза 1, ПДР Стари аеродром – фаза 2 и ПДР Стари 
аеродром – фаза 3, као и све измене и допуне.   

Правни основ за израду Плана је Закон о 
планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања, а плански основ је План 
генералне регулације „ЈУГ“ у Крушевцу ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 12/17). 

 

Члан 3. 
 
План вишег реда је ПГР „ЈУГ“ у Крушевцу 

(Службени лист града Крушевца, бр. 12/2017) којим 
су одређене зоне за даљу разраду, од којих је један и 
предметни план. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана планом су уједно и смернице за израду 
планова детаљне регулације. Обухваћен је део део 
урбанистичке целине 4.4, односно урбанистичке 
потце-лине 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3. и 4.4.4. Планиране пре-
тежне намене: комерцијалне делатности типа КД-01 и 
КД-02, привредне делатности типа ПД-02 и 
вишепородично становање свих типова. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја Плана детаљне регулације 
„Стари аеродром“ у Крушевцу на животну средину, као 
и на основу Мишљења бр. 501-197/2021-09 од  
17.12.2021. године, Служба за заштиту животне средине, 
Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине, Градске управе града Крушевца, оцењено је да 
не постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
„Стари аеродром“ у Крушевцу на животну средину,  а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 
и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације „Стари аеродром“ у 
Крушевцу и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
IV Број: 350-1075/21                            ЗАМЕНИК 

НАЧЕЛНИКА, 
Весна Анђелић, с.р. 
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