
 

 

НАЦРТ 

ИЗМЕНА  И ДОПУНА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. 
ГОДИНУ 

 

I 

У Програму уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину из  ДЕЛА 1  пребацују се у 
ДЕО 2 инвестиције: 

Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - Б1. Саобраћајнице 
Тачка 3. Реконструкција Улице Цанкареве, процењене вредности 75.000.000 дин 
Тачка 13. Реконструкција улице у Великој Крушевици, процењене вредности 11.000.000 дин 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - Б2. Инфраструктура 
Тачка 8. Радови на топловодној мрежи у Железничкој улици, процењене вредности 17.380.000дин 
Тачка 11. Радови на топловодној мрежи у Шуматовачкој улици, процењене вредности 10.000.000 
дин 
Тачка 16. Проширење мреже уличне расвете, процењене вредности 5.000.000 дин 
 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - Б3. Партерно уређење 
Тачка 3. Партерно уређење око зграде „THW“ у Улици Гаврила Принципа, процењене вредности 
2.000.000 дин 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - Б4. Опремање слободних локација и стечене 
обавезе из области опремања и уређивања грађевинског земљишта   
Тачка 3. Изградња новопланираних саобраћајница са инфраструктуром по ПДР "Стари аеродром 
фаза 1" и по ПДР "Стари аеродром фаза 2", процењене вредности 60.000.000 дин 
 

II 

У Првом делу Програм се допуњује  и то: 

Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - Б2. Инфраструктура додаје се:  
Тачка 21. и гласи: Реконструкција моста на путу Падеж - Крвавица 2. фаза, процењене вредности 
5.000.000 дин (Буџет града Крушевца) 
Тачка 22. и гласи: Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Пољаци и 
Љубава, процењене вредности 35.396.400 дин (Буџет града Крушевца) 
Тачка 23. и гласи: Реконструкција и санација котларнице за грејање стамбених објеката - 
Лазарица 1, процењене вредности 42.000.000 дин (Буџет града Крушевца) 
 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - Б3. Партерно уређење додаје се:  
Тачка 5. и гласи: Партерно уређење око вишепородичних стамбених зграда К2А и К2Б, 
процењене вредности 3.821.888 дин (Буџет града Крушевца) 
 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - Б4. Опремање слободних локација и стечене 
обавезе из области опремања и уређивања грађевинског земљишта  додаје се:  
Тачка 5. и гласи: Изградња јавног тоалета у Пионирском парку процењене вредности 8.450.214 
дин (Буџет града Крушевца) 

III 



 

У првом делу Програма усклађују се називи инвестиција, вредности, извор финансирања,  и 
то: 

Тачка A Припремање грађевинског земљишта - А2. Откуп земљишта мења се процењена 
вредност:  
Тачка 4. Источна обилазница тако да износи 20.000.000 дин (Буџет града Крушевца) 
Тачка 8. Улица Филипа Вишњића тако да износи 2.000.000 дин (Буџет града Крушевца) 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - Б1. Саобраћајнице  мења се процењена 
вредност, извор финансирања и то:  
Тачка 6. Реконструкција Улице Миодрага Гајића у Каонику (сокак Гајићи) процењене вредности 
21.777.418 дин тако да је извор финансирања: 1.777.418 дин Буџет града Крушевца + 20.000.000 
дин Министарство пољоривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије 
Тачка 9. Изградња Ул. браће Рајт у Лазарици тако да износи 13.822.083 дин (Буџет града 
Крушевца) 
Тачка 12. Реконструкција Улице Св. Саве тако да износи 27.589.818 дин (Буџет града Крушевца) 
Тачка 16. Изградња Улице Танаска Рајића 1. фаза тако да износи 5.500.034,48 дин (Буџет града 
Крушевца) 
Тачка 22. Реконструкција Косовске улице тако да износи 60.885.976,15 дин (30.442.988,07 дин 
Буџет града Крушевца + 30.442.988,08 дин Министарство привреде Републике Србије) 
 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - Б2. Инфраструктура мења се процењена 
вредност и то: 
Тачка 3. Изградња водоводног система за депонију у Срњу тако да износи 13.044.000 дин (Буџет 
града Крушевца) 
Тачка 4. Изградња водоводне мреже у Косовској улици тако да износи 51.660.000 дин (Буџет 
града Крушевца) 
Тачка 7. Изградња канализационе мреже у Косовској улици тако да износи 18.342.000 дин (Буџет 
града Крушевца) 
Тачка 15. Санација клизишта у Великој Крушевици тако да износи 29.019.777 дин (Буџет града 
Крушевца) 
Тачка 17. Реконструкција моста на Гагловској реци у Капиџији тако да износи 14.400.000 дин 
(Буџет града Крушевца) 
Тачка 18. Реконструкција и санација моста у Сушици тако да износи 19.200.000 дин (Буџет града 
Крушевца) 
Тачка 19. Реконструкција моста у насељеном месту Сеземча тако да износи 14.400.000 дин (Буџет 
града Крушевца) 
Тачка 20. Реконструкција моста у Пепељевцу тако да износи 33.600.000 дин (Буџет града 
Крушевца) 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - Б1. Саобраћајнице усклађује се назив, 
процењена вредност и то:  
Тачка 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) 
сада гласи: Изградња новопланираних улица на Багдали 1 процењене вредности 38.159.979,26 
дин (Буџет града Крушевца) 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - Б2. Инфраструктура усклађује се назив,  
процењена вредност и то: 
Тачка 9. Радови на топловодној мрежи у Цанкаревој улици сада гласи: Реконструкција 
топловодне мреже у Цанкаревој улици, процењене вредности 4.000.000 дин  (Буџет града 
Крушевца) 



 

Тачка 10. Радови на топловодној мрежи у Улици сликара Миловановића сада гласи: 
Реконструкција топловодне мреже у Улици сликара Миловановића и Улици Срђана Родића, 
процењене вредности 15.314.344 дин (Буџет града Крушевца) 
Тачка 12. Радови на топловодној мрежи у Косовској улици сада гласи: Реконструкција 
топловодне мреже у Косовској улици, процењене вредности 10.500.000 дин (Буџет града 
Крушевца) 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - Б3. Партерно уређење усклађује се назив,  
процењена вредност и то: 
Тачка 1. Изградња полигона на локацији ХИ „Жупа“ сада гласи: Изградња полигона на локацији 
ХИ „Жупа“ (са саобраћајницом и паркингом) 1. фаза, процењене вредности 20.000.000 дин  
(Буџет града Крушевца) 
Тачка 2. Партерно уређење катастарске парцеле бр. 5508/6 КО Крушевац у Ул. кнеза Милоша 
сада гласи: Изградња саобраћајнице и пратеће инфраструктуре са партерним уређењем у Улици 
кнеза Милоша, на к.п. 5508/6 и делу 5378/5 обе КО Крушевац, процењене вредности 10.000.000 
дин  (Буџет града Крушевца) 
 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - Б4. Опремање слободних локација и стечене 
обавезе из области опремања и уређивања грађевинског земљишта  усклађује се назив,  
процењена вредност и то: 
Тачка 1. Изградња стадиона Јединство 2. фаза сада гласи: Изградња стадиона Јединство у Малом 
Головоду 2. фаза, процењене вредности 49.939.439,28 дин  (Буџет града Крушевца) 
Тачка 4. Изградња азила за псе сада гласи: Изградња прихватилишта и азила за псе (фазна 
градња), процењене вредности 19.249.584 дин  (Буџет града Крушевца) - (вредност прве фазе 
9.000.000 дин + вредност 2. фазе 10.249.584 дин) 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - Б5. Инвестиције из средстава Републике 
Србије и буџета Града Крушевца  усклађује се назив,  процењена вредност и то: 
Тачка 1. Изградња скејт парка сада гласи: Изградња скејт парка (памптрек и скејт парк), 
процењене вредности 28.300.000 дин  (20.000.000 дин Буџет града Крушевца + 8.300.000 дин 
Министарство омладине и спорта Републике Србије) 
 
У осталом делу Програм остаје непромењен. 
 


