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I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
175 
На основу члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18)  и чл. 3, 5, 7, 10, и 12. 
Одлуке о установљењу награде и признања града Кру-
шевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 - Пре-
чишћен текст), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 09.06.2022. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - ДОДЕЉУЈУ СЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ГРА-

ДА КРУШЕВЦА, заслужним појединцима и органи-
зацијама и то: 

 
ВИДОВДАНСКА НАГРАДА 
 
МИЛОШУ НЕНЕЗИЋУ, истакнутом привреднику и 

носиоцу одговорних функција у граду, за изузетне 
резултате остварене у привреди и спорту и допринос 
развоју града Крушевца. 

 
ПЛАКЕТЕ  ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
1. ЦЕНТРУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

КРУШЕВАЦ зa изузетан  допринос побољшању ква-
литета живота  особа са инвалидитетом. 

 
2. ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАТА 

ВЕЉКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ, за изузетне резултате  по-
стигнуте у васпитању и образовању деце  предшколског 
узраста.  

 
3.  др МАРИНИ КОСТИЋ, директору Дома здрав-

ља Крушевац, за изузетне резултате у раду и унапређењу 
примарне здравствене заштите. 

 
4. ЖИВАНУ НИКОЛИЋУ, истакнутом привре-

днику и носиоцу одговорних функција у граду, за резул-
тате остварене у области привреде и развоју локалне 
самоуправе. 

 
5. АЛЕКСАНДРУ МИЛИЋЕВИЋУ, добровољном 

даваоцу крви,  за афирмацију давалаштва крви, соли-
дарност и хуманост на делу, исказану добровољним 
давањем крви 160 пута. 

 
ПОХВАЛЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
1. ВЕЛИБОРУ ЈОВАНОВИЋУ, председику Савета 

месне заједнице Паруновац, за допринос унапређењу 
услова живота грађана Месне заједнице Паруновац.  

 
2. НЕБОЈШИ ЛАПЧЕВИЋУ, књижевнику, за књи-

жевно стваралаштво и допринос култури града Крушевца.  

3. ДУШАНУ ДРАЖИЋУ, новинару, за дугого-
дишњи публицистички рад и неговање историјских 
вредности крушевачког краја.  

 
4. БИЉАНИ ЗАМАХАЈЕВ, професору матема-

тике, за дугогодишњи рад и резултате остварене у 
области образовања. 

 
5. ГОРАНУ МИЛИЋЕВИЋУ, професору физике, за 

дугогодишњи рад и резултате остварене у области 
образовања и васпитања. 

 
6. ДРАГАНУ АНТИЋУ, тренеру Бадминтон клуба 

„Змајеви“ из Крушевца, за  изузетне спортске резултате.   
 
7. ЛУКИ МИЛОШЕВИЋУ, ученику друге године  

Средње стручне војне школе у Београду, за  изузетне 
резултате  остварене у стрељаштву у дисциплини-
ваздушни пиштољ. 

 
8. ПАВЛУ ДАМЈАНОВИЋУ, ученику шестог  раз-

реда ОШ „Нада Поповић“ у Крушевцу, за изузетне 
резултате постигнуте на републичим такмичењима из 
физике, информатике и математике. 

 
9. МИЛОРАДУ ЂУРИЋУ, музичком педагогу, за 

дугогодишњи рад и промоцију  града Крушевца на број-
ним музичким и културним  манифестацијама.  

 
10. МИЛАДИНУ ИСАЈЛОВИЋУ, за дугогодишњи 

друштвени рад и неговање историје и традиције кру-
шевачког краја.  

 
11. DS SMITH PACKAGING D.O.O. КРУШЕВАЦ 

за успешно пословање и допринос у реализацији мани-
фестација у граду Крушевцу. 

 
12. KROMBERG&SCHUBERT СРБИЈА Д.О.О 

КРУШЕВАЦ, за успешно пословање и допринос 
привредном развоју града Крушевца. 

 
13. МИЛОШЕВИЋ Д.О.О КРУШЕВАЦ за  успе-

шно пословање и допринос у реализацији хуманитар-
них акција и  манифестација у граду. 

 
14. МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВЕЛИКИ ШИЉЕГО-

ВАЦ за допринос унапређењу услова живота грађана 
Месне заједнице Велики Шиљеговац.  

 
15. ТП „ЛАМЕЛА ПРОМЕТ“ КРУШЕВАЦ Д.О.О. за 

друштвено – одговорно пословање и допринос у реали-
зацији културних манифестација у граду. 

 
II  -  Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 17-20/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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176 
На основу члана 32. став 1. тачка 2), члана 66. став 

1. и 3. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник 
РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/16 - др. 
закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 2., 77., 78. 
и 79. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - 
др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 22. став 
1. тачка 2) Статута града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца” бр. 8/2008,  5/2011, 8/2015 и 15/2018) и чл. 
2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и 
подношења финансијских извештаја корисника 
буџетских средстава, корисника средстава органи-
зација за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова („Сл. гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 
151/2020, 8/2021, 41/2021 и 130/2021). 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 09.06.2022. године, усвојила је 

 
О Д Л У К У 

 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  

ГРАДА КРУШЕВЦA ЗА  
2021. ГОДИНУ 

 
 
I - ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 
Остварени текући приходи, примања и пренета 

средства, као и извршени текући расходи и издаци за 
2021. годину износе у динарима: 

На основу члана 40. Одлуке о буџету града 
Крушевца за 2022. годину (,,Сл. лист града Крушевца'' 
бр. 23/21), члана 47. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 15/18), и Одлуке Комисије 
за избор пројеката у култури бр. 105 од 14.03.2022. 
године,  

Градоначелник града Крушевца, дана 25.03.2022. 
године, донео је 

 

- Средства на рачуну извршења буџета 
 

I 
Остварени текући 
приходи и примања 4.502.665.754 динара; 

 
II 

 
Пренети приходи из 
претходне године 382.623.688 динарa; 

 
III 

 
Извршени текући 
расходи и издаци 4.405.797.229 динара; 

 
IV 

 
Разлика укупних 
прихода и примања и 
укупних  расхода и 
издатака - стање на 
рачуну извршења 
буџета на дан 
31.12.2021. године  
(I+II-III) 

479.492.213 
 

                     
динара. 
 

 
 

- Сопствена средства на рачунима корисника 
буџетских средстава 

 
 
I 

 
Остварени текући 
приходи и примања 96.186.000 динара; 

 
II 

 
Пренети приходи из 
претходне године 

 
43.827.363 

 
динара; 

 
III 

 
Извршени текући 
расходи и издаци 

 
90.052.000 

 
динара; 

 
IV 

 
Разлика укупних 
прихода и примања и 
укупних  расхода и 
издатака - стање на 
сопственим рачунима 
буџетских корисника 
на дан 31.12.2021. 
године  
(I+II-III) 
 

49.961.363 динара. 
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Члан 2. 
 

Консолидовани приходи и примања, расходи и издаци буџета града Крушевца у 2021. години утврђени су 
у следећим износима: 
 

ОПИС 
Шифра 

економске 
класификације 

Остварење/ 
Извршење – 
средства из  

буџета 

 
Остварење 
/Извршење- 
средства из  

додатних 
прихода 

Укупно 
Остварење/ 
Извршење 

 
1 2 3 4 5 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
  4,502,665,754 96,186,000 4,598,851,754 

1. Порески приходи   3,142,325,403  3,142,325,403 

     1.1. Порез на доходак грађана 

 (осим самодоприноса -711180) 
711 2,587,027,741   2,587,027,741 

     1.2. Порез на фонд зарада 712 249   249 

     1.3. Порез на имовину 713 555,297,413   555,297,413 

2. Непорески приходи   1,283,790,509 54,930,000 1,338,720,509 

     2.1. Таксе   116,869,709 1,619,000 118,488,709 

     2.1.1. Локалне комуналне таксе 714, 716, 741, 742 103,350,907 1,619,000 104,969,907 

     2.1.2. Локалне административне таксе 742241 3,948,665  3,948,665 

     2.1.3. Боравишна такса 714552, 714553 9,570,137   9,570,137 

  2.2. Накнаде 7145,7415,742253 238,288,681 9,000 238,297,681 

  2.3. Самодопринос 711180 173,909   173,909 

  2.4. Донације и трансфери   750,896,452 6,812,000 757,708,452 

   - Донације 731+732   2,454,000 2,454,000 

   - Трансфери 733 750,896,452 4,358,000 755,254,452 

 2.5. Приходи настали употребом јавних средстава   160,307,765 34,125,000 194,432,765 

  - Приходи од камате 741140 861,754   861,754 
  - Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности и покретних ствари у 
својини ЈЛС 

742140 121,770,397 34,125,000 155,895,397 

  - Новчане казне и одузета имовинска корист 7433 37,675,614   37,675,614 

2.6. Остали непорески приходи   17,253,993 12,365,000 29,618,993 
 - Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 744 10,550,928 150,000 10,700,928 

  - Мешовити и неодређени приходи 7451+743920 6,703,065 8,329,000 15,032,065 

  -  Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772   148,000 148,000 

 -  Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу 
781   3,738,000 3,738,000 

3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 76,549,842 41,256,000 117,805,842 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

  4,405,797,229 90,052,000 4,495,849,229 

 

1. Текући расходи 
  

 

2,540,197,710 

 

61,089,000 

 

2,601,286,710 

     1.1. Расходи за запослене 41 1,063,658,966 9,692,000 1,073,350,966 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 1,191,577,441 49,958,000 1,241,535,441 

     1.3. Амортизација и употреба средстава за рад 43      

     1.4. Отплата камата 44 135,772 16,000 151,772 

     1.5. Субвенције 45 80,659,762   80,659,762 

     1.6. Социјална заштита из буџета 47 100,368,579 537,000 100,905,579 

     1.7. Остали расходи 48+49 103,797,190 886,000 104,683,190 

2. Трансфери 463 418,924,624   418,924,624 
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1 2 3 4 5 

3. Дотације и трансфери 464+465 212,057,821 1,155,000 213,212,821 

4. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 1,224,617,074 27,808,000 1,252,425,074 

5. Издаци за набавку финансијске имовине  

    (осим 6211) 
62 10,000,000   10,000,000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 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 

ФИНАНСИЈСКЕ 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   
4,502,665,754 96,186,000 4,598,851,754 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине   
4,405,797,229 90,052,000 4,495,849,229 

Буџетски суфицит/дефицит   96,868,525 6,134,000 103,002,525 

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за 

набавку домаћих хартија од вредности)   
10,000,000  10,000,000 

Укупни фискални суфицит/дефицит   106,868,525 6,134,000 113,002,525 

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  
106,868,525 6,134,000 113,002,525 

 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА  

(класа 3, извор финансирања 13 и 15) 

3 382,623,688 43,827,363 426,451,051 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ 

ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 

3 

   

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ 

ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ 

РАЧУНИМА   

479,492,213 49,961,363 529,453,576 
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На рачуну извршења буџета утврђен је буџетски 

суфицит у износу од 96.868.525 динара, као разлика 
између износа текућих прихода и примања 
остварених по основу продаје нефинансијске имовине 
и износа текућих расхода и издатака за набавку 
нефинансијске и финансијске имовине.  

Овако утврђени буџетски суфицит увећан за 
издатке за набавку финансијске имовине у износу од 
10.000.000 динара чини укупан фискални суфицит у 
износу од 106.868.525 динара.  

Буџетски суфицит у износу од 96.868.525 динара 
коригован за нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година у износу од 382.623.688 динара 
представља стање на рачуну извршења буџета на дан 
31.12.2021. године у  износу од 479.492.213 динара. 

На рачунима корисника буџетских средстава из 
додатних прихода утврђен је буџетски суфицит у 
износу од 6.134.000 динара, на начин како је то 
приказано у табели: 
 

 

Корисник Суфицит Дефицит 

Градска управа 1.428.000  

Месне заједнице 895.000  

Историјски архив 17.000  

Крушевачко позориште 330.000  

Културни центар 394.000  

Народна библиотека 28.000  

Народни музеј  31.000 

ПУ „Ната Вељковић“  90.000 

Установа Спортски центар 2.004.000  

Центар за стручно усавршавање 15.000  

Туристичка огранизација града 

Крушевца 1.144.000  

УКУПНО: 6.134.000  

  
 
Овако утврђен буџетски суфицит из додатних средстава корисника коригован за пренета средства из 

претходне године у износу од 43.827.363 динара представља збир стања новчаних средстава на рачунима 
корисника на дан 31.12.2021. године и износи 49.961.363 динара.  

 
Неутрошена средства на рачуну извршења буџета и на рачунима корисника буџетских средстава на дан 

31.12.2021. године износе 529.453.576 динара. 
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1. КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА БУЏЕТА ГРАДА  

НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

Члан 3. 
  
 У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2021. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у 
износу од 13.568.155 динара и укупна пасива у износу од 13.568.155 динара. 

 
 
 

Извод из обрасца 1 
Биланс стања на дан 31.12.2021. године 

                         
                                                                                                                                      (У хиљадама динара) 

Ознака 

ОП 

Број 
конта 

Опис 

Износ  
из  

претходне 
 године 

 (почетно 
 стање) 

Износ текуће године 

Бруто 
Исправка  
вредности 

Нето (5-6) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА     

1001 000000 
НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

(1002 + 1020) 
7.784.291 13.867.438 4.708.998 9.158.440 

1002 010000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 
1018) 

7.778.357 13.721.615 4.570.313 9.151.302 

1003 011000 
НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 

(од 1004 до 1006) 
6.457.503 10.998.051 2.812.208 8.185.843 

1004 011100 Зграде и грађевински објекти 6.092.354 9.939.936 2.247.108 7.692.828 

1005 011200 Опрема 148.393 584.398 392.906 191.492 

1006 011300 Остале некретнине и опрема 216.756 473.717 172.194 301.523 

1011 014000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА  

(од 1012 до 1014) 
361.241 380.764   380.764 

1012 014100 Земљиште  361.241 380.764   380.764 

1015 015000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ  
(1016 + 1017) 

759.509 2.218.818 1.755.376 463.442 

1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми 759.385 2.026.564 1.687.967 338.597 

1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину 124 192.254 67.409 124.845 

1018 016000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

(1019) 
200.104 123.982 2.729 121.253 

1019 016100 Нематеријална имовина 200.104 123.982 2.729 121.253 

1020 020000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) 

5.934 145.823 138.685 7.138 

1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) 2.461 81.278 78.463 2.815 

1023 021200 Залихе производње 215 72.537 72.256 281 

1024 021300 Роба за даљу продају 2.246 8.741 6.207 2.534 

1025 022000 
ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА 
И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 
(1026 + 1027) 

3.473 64.545 60.222 4.323 

1026 022100 Залихе ситног инвентара  1.969 63.961 60.222 3.739 
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1 2 3 4 5 6 7 

1027 022200 Залихе потрошног материјала 1.504 584   584 

1028 100000 
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  
(1029 + 1049 + 1067) 

4.082.854 4.988.683 578.968 4.409.715 

1029 110000 
ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА 
ИМОВИНА (1030 + 1040) 

1.857.361 1.867.361   1.867.361 

1030 111000 
ДУГОРОЧНА ДОМАЋА 
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  
(од 1031 до 1039) 

1.857.361 1.867.361   1.867.361 

1039 111900 Домаће акције и остали капитал 1.857.361 1.867.361   1.867.361 

1049 120000 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, 
ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, 
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, 
ПОТРАЖИВАЊА И 
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
(1050 + 1060 + 1062) 

2.015.217 2.361.982 87.699 2.274.283 

1050 121000 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, 
ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, 
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ  
(од 1051 до 1059) 

427.041 523.272   523.272 

1051 121100 Жиро и текући рачуни 395.688 492.294   492.294 

1052 121200 Издвојена новчана средства и 
акредитиви 

30.503 30.129   30.129 

1054 121400 Девизни рачун 590 589   589 

1057 121700 Остала новчана средства 260 260   260 

1060 122000 
КРАТКОРОЧНА 
ПОТРАЖИВАЊА (1061) 

1.586.626 1.837.637 87.699 1.749.938 

1061 122100 
Потраживања по основу продаје и 
друга потраживања 

1.586.626 1.837.637 87.699 1.749.938 

1062 123000 
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
(од 1063 до 1066) 

1.550 1.073   1.073 

1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 446 423   423 

1066 123900 Остали краткорочни пласмани 1.104 650   650 

1067 130000 
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 

210.276 759.340 491.269 268.071 

1068 131000 

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА  
(од 1069 до 1071) 

210.276 759.340 491.269 268.071 

1069 131100 
Разграничени расходи до једне 
године 

124 2.459   2.459 

1070 131200 
Обрачунати неплаћени расходи и 
издаци 

209.065 756.224 491.269 264.955 

1071 131300 
Остала активна временска 
разграничења 

1.087 657   657 

1072   УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 11.867.145 18.856.121 5.287.966 13.568.155 

1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 501.441 537.060   537.060 
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(У хиљадама динара) 

О
зн

ак
а 

О
П

 

Број конта Опис 

Износ 

Претходна 

година 

Текућа  

година 
 

1 2 3 4 5 

  ПАСИВА   

1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212) 1.796.684 2.019.067 

1118 230000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 

+ 1153 + 1161 + 1167) 

86.218 96.508 

1119 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124) 68.791 74.563 

1120 231100 Обавезе за нето плате и додатке 49.631 54.162 

1121 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке 5.231 5.546 

1122 231300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање на плате и додатке 
9.798 10.450 

1123 231400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

на плате и додатке 
3.606 3.844 

1124 231500 
Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате 

и додатке 
525 561 

1125 232000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА 

ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130) 
990 2.201 

1126 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима 983 2.197 

1127 232200 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде 

запосленима 
7 4 

1131 233000 
ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ 

РАСХОДЕ (од 1132 до 1136) 
249 1.563 

1132 233100 
Обавезе по основу нето исплата награда и осталих 

посебних расхода 
249 1.546 

1133 233200 
Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне 
расходе 

  17 

1137 234000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ 

ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА  

(од 1138 до 1140) 

11.670 12.058 

1138 234100 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање на терет послодавца 
8.056 8.214 

1139 234200 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

на терет послодавца 
3.603 3.844 

1140 234300 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености 

на терет послодавца 
11   

1141 235000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ  

(од 1142 до 1146) 
94 75 

1142 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури 90 67 

1143 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури 4 8 

1147 236000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) 
1.430 2.533 

1148 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи 

запосленима 
917 1.612 

1149 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ 

запосленима 
97 133 

1150 236300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање за социјалну помоћ запосленима 
291 547 

1151 236400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

за социјалну помоћ запосленима 
117 225 

1152 236500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености 

за социјалну помоћ запосленима 
8 16 
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1 2 3 4 5 

1153 237000 
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО 

УГОВОРУ (од 1154 до 1160) 
2.994 3.515 

1154 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања 4 4 

1156 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору 1.858 2.196 

1157 237400 
Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по 

уговору 
411 493 

1158 237500 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање за услуге по уговору 
610 705 

1159 237600 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање 

за услуге по уговору 
106 111 

1160 237700 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености 

за услуге по уговору 
5 6 

1173 240000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, 

ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  

(1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192) 

36.650 56.288 

1174 241000 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И 

ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА  

(од 1175 до 1178) 

1 9 

1178 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања 1 9 

1179 242000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА 

(од 1180 до 1183) 
622 849 

1183 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима 622 849 

1184 243000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И 

ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188) 
24.539 46.283 

1187 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти 23.911 41.603 

1188 243400 
Обавезе по основу дотација организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
628 4.680 

1189 244000 
ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  

(1190 + 1191) 
7.394 7.064 

1191 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета 7.394 7.064 

1192 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) 4.094 2.083 

1193 245100 Обавезе по основу дотација невладиним организацијама 322 394 

1194 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате 3.536 1.614 

1195 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова 236 75 

1198 250000 
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  

(1199 + 1203 + 1206 + 1208) 
86.073 114.073 

1199 251000 
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

(од 1200 до 1202) 
1.085 2.454 

1200 251100 Примљени аванси 1.085 833 

1201 251200 Примљени депозити   1.621 

1203 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) 71.894 110.829 
1204 252100 Добављачи у земљи 71.894 110.829 

1208 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211) 13.094 790 

1209 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника 12.992 696 

1210 254200 Остале обавезе буџета   11 

1211 254900 Остале обавезе из пословања 102 83 

1212 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 1.587.743 1.752.198 

1213 291000 
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  

(од 1214 до 1217) 
1.587.743 1.752.198 

1215 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци 570 2.882 

1216 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 1.582.125 1.745.395 

1217 291900 Остала пасивна временска разграничења 5.048 3.921 
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1 2 3 4 5 

1218 300000 

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234) 

10.070.461 11.549.088 

1219 310000 КАПИТАЛ (1220) 9.851.372 11.084.797 

1220 311000 
КАПИТАЛ  

(1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) 
9.851.372 11.084.797 

1221 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 7.778.357 9.151.302 

1222 311200 Нефинансијска имовина у залихама 5.934 7.138 

1224 311400 Финансијска имовина 1.857.361 1.867.361 

1225 311500 Извори новчаних средстава   1.457 
1227 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 209.720 57.539 

1228 311900 Остали сопствени извори     

1229 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 216.731 464.291 

1231 321311 
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 
година 

2.358   

1239   УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) 11.867.145 13.568.155 

1240 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  501.441 537.060 
 

 

 
 

2. КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ  

ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 
 
 

Члан 4. 

 

 У консолидованом билансу прихода и расхода буџета у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. 

године (Образац 2) утврђени су:  

 

1. Укупно остварени текући приходи и примања 

(класа 7 и 8)                                                4.598.852.000 динара;    
2. Укупно извршени текући расходи и издаци 

(класе 4 и 5)                                                      
 

4.485.849.000 динара;    
3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит 

(редни бр. 1 - редни бр.2)                                                                         113.003.000 динара;    
4. Кориговање вишка прихода и примања за: 430.824.000 динара; 

 

- 

део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 

који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године  271.938.000 динара; 

- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен 

за покриће расхода и издатака текуће године 89.350.000 динара; 
   
5. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања 10.000.000  динара 
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 10.000.000 динара;    
6. Вишак прихода и примања – суфицит остварен у 2021. години  

(за пренос у наредну годину)                                                                      464.291.000 динара. 
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                         Извод из обрасца 2 

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године  

                                                                                                                                     (У хиљадама динара) 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна 

година 

Текућа 

 година 
 

1 2 3 4 5 

2001  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

 (2002 + 2106) 3,669,869 4,598,852 

2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

3,583,597 4,481,046 

(2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 

2103) 

2003 710000 ПОРЕЗИ 

2,622,557 3,363,342 

(2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 

2033 + 2040) 

2004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ  

(од 2005 до 2007) 1,750,736 2,587,202 

2005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке 

које плаћају физичка лица 1,750,736 2,587,202 

2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) 497,243 555,298 

2011 713100 Периодични порези на непокретности 392,280 462,028 

2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 30,177 37,979 

2014 713400 Порези на финансијске и капиталне 

трансакције 74,782 55,259 

2016 713600 Други периодични порези на имовину 4 32 

2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 

297,736 127,327 (од 2018 до 2022) 

2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу 

добара, на дозволу да се добра 

употребљавају или делатности обављају 297,736 127,327 

2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) 76,842 93,515 

2031 716100 Други порези које искључиво плаћају 

предузећа, односно предузетници 76,842 93,515 

2057 730000 ДОНАЦИЈЕ,ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 

 (2058 + 2061 + 2066) 689,202 757,708 

2061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

(од 2062 до 2065) 7,563 2,454 

2062 732100 Текуће донације од међународних 

организација 7,563 834 

2063 732200 Капиталне донације од међународних 

организација   1,620 

2066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ (2067 + 2068) 681,639 755,254 

2067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 594,548 683,244 

2068 733200 Капитални трансфери од других нивоа 

власти 87,091 72,010 
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2069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 

(2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) 265,833 356,110 

2070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 

(од 2071 до 2076) 67,283 120,252 

2071 741100 Камате 76 862 

2074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима 

полиса осигурања 6 47 

2075 741500 Закуп непроизведене имовине 67,201 119,343 

2077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 

132,630 172,449 (од 2078 до 2081) 

2078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или 

закупа од стране тржишних организација 120,937 155,905 

2079 742200 Таксе и накнаде 9,797 14,972 

2080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 1,896 1,572 

2082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ  

(од 2083 до 2088) 29,893 37,686 

2085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 29,893 37,676 

2088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од 

одузете имовинске користи   10 

2089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

(2090 + 2091) 17,251 10,701 

2090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких 

и правних лица 3,512 1,168 

2091 744200 Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 13,739 9,533 

2092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ (2093) 18,776 15,022 

2093 745100 Мешовити и неодређени приходи 18,776 15,022 

2094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА  

(2095 + 2097) 602 148 

2095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)  148 

2096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода   148 

2097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098) 602  

2098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 602   

2099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 

(2100) 5,403 3,738 

2100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 

(2101 + 2102) 5,403 3,738 

2101 781100 Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу 5,403 3,738 
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2106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

(2107 + 2114 + 2121 + 2124) 86,272 117,806 

2107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112) 425 3,645 

2108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ (2109) 354 3,585 

2109 811100 Примања од продаје непокретности 354 3,585 

2110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ 

ИМОВИНЕ (2111) 71 60 

2111 812100 Примања од продаје покретне имовине 71 60 

2114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

26,896 37,611 (2115 + 2117 + 2119) 

2117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

ПРОИЗВОДЊЕ (2118) 14,486 15,594 

2118 822100 Примања од продаје залиха производње 14,486 15,594 

2119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 

ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120) 12,410 22,017 

2120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 12,410 22,017 

2124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 

ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129) 58,951 76,550 

2125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 

(2126) 58,951 76,550 

2126 841100 Примања од продаје земљишта 58,951 76,550 

2131  ТЕКУЋИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

(2132 + 2300) 

3,863,962 4,485,849 

2132 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  

(2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 

2268 + 2283) 

2,929,733 3,233,424 

2133 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 

+ 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153) 1,031,037 1,073,351 

2134 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 829,176 863,003 

2135 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 829,176 863,003 

2136 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 137,937 143,588 

2137 412100 Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање  95,277 99,176 

2138 412200 Допринос за здравствено осигурање 42,660 44,412 

2140 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) 13,051 17,021 

2141 413100 Накнаде у натури 13,051 17,021 

2142 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 

30,770 33,324 (од 2143 до 2146) 

2143 414100 Исплата накнада за време одсуствовања             

с посла на терет фондова 217 148 

2145 414300 Отпремнине и помоћи 7,105 9,449 

2146 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 

23,448 23,727 
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2147 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 
1,619 2,473 

2148 415100 Накнаде трошкова за запослене 1,619 2,473 

2149 416000 НАГРАДЕ  ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) 
18,484 13,942 

2150 416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи  

18,484 13,942 

2155 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

(2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) 
1,020,827 1,241,535 

2156 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 319,863 345,300 

2157 421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

5,920 6,897 

2158 421200 Енергетске услуге 120,577 137,175 

2159 421300 Комуналне услуге 164,678 173,566 

2160 421400 Услуге комуникација 14,211 13,280 

2161 421500 Трошкови осигурања 4,775 5,720 

2162 421600 Закуп имовине и опреме 3,680 2,359 

2163 421900 Остали трошкови 6,022 6,303 

2164 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  

(од 2165 до 2169) 
3,788 5,266 

2165 422100 Трошкови службених путовања у земљи 2,722 4,078 

2166 422200 Трошкови службених путовања у 

иностранство 
189 83 

2167 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 216 308 

2168 422400 Трошкови путовања ученика 198 390 

2169 422900 Остали трошкови транспорта 463 407 

2170 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 91,675 91,851 

2171 423100 Административне услуге 569 537 

2172 423200 Компјутерске услуге 5,134 5,670 

2173 423300 Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
1,708 472 

2174 423400 Услуге информисања 35,786 20,573 

2175 423500 Стручне услуге 35,581 39,656 

2176 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1,213 1,721 

2177 423700 Репрезентација 5,069 9,369 

2178 423900 Остале опште услуге 6,615 13,853 

2179 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 
238,092 304,392 

(од 2180 до 2186) 

2180 424100 Пољопривредне услуге 18,091 16,682 

2181 424200 Услуге образовања, културе и спорта 12,821 22,604 

2182 424300 Медицинске услуге 6,849 7,225 

2184 424500 Услуге одржавања националних паркова и 

природних површина 
138,813 173,194 

2185 424600 Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 
16,877 22,778 

2186 424900 Остале специјализоване услуге 44,641 61,909 

2187 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  

(УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)  305,362 430,078 

(2188+2189) 
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2188 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 
297,890 422,920 

2189 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 7,472 7,158 

2190 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 62,047 64,648 

2191 426100 Административни материјал 7,432 8,474 

2192 426200 Материјали за пољопривреду  10   

2193 426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 1,434 1,343 

2194 426400 Материјали за саобраћај 7,950 8,523 

2196 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 2,325 2,485 

2197 426700 Медицински и лабораторијски материјали 75 63 

2198 426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 28,816 33,425 

2199 426900 Материјали за посебне намене 14,005 10,335 

2215 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 
(2216 + 2226 + 2233 + 2235) 491 152 

2235 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

491 152 (од 2236 до 2238) 

2237 444200 Казне за кашњење 491 152 

2239 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2240+ 2243 + 2246 + 2249) 45,546 80,660 

2240 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242) 10,620 15,000 

2241 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 620   

2242 451200 Капиталне субвенције јавним нефинан-

сијским предузећима и организацијама 10,000 15,000 

2249 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251) 34,926 65,660 

2250 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 12,121 32,099 

2251 454200 Капиталне субвенције приватним 

предузећима 22,805 33,561 

2252 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 

+ 2265) 608,972 632,137 

2259 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 

ВЛАСТИ (2260 + 2261) 357,807 418,925 

2260 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 345,889 415,589 

2261 463200 Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 11,918 3,336 

2262 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА (2263 + 2264) 250,135 211,501 

2263 464100 Текуће дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 246,135 207,501 

2264 464200 Капиталне дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања 4,000 4,000 
2265 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

 (2266 + 2267) 1,030 1,711 

2266 465100 Остале текуће дотације и трансфери 1,030 1,711 
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2268 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273) 94,946 100,906 

2273 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282) 94,946 100,906 

2276 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу  20,926 20,557 

2280 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт  16,088 19,106 

2281 472800 Накнаде из буџета за становање и живот  37,475 40,857 

2282 472900 Остале накнаде из буџета 20,457 20,386 

2283 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ 
(2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) 127,914 104,683 

2284 481000 
ДОTАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286) 76,800 94,710 

2285 481100 
Дотације непрофитним организацијама које 
пружају помоћ домаћинствима 4,573 4,779 

2286 481900 
Дотације осталим непрофитним 

институцијама 72,227 89,931 

2287 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ  

4,553 2,851 (од 2288 до 2290) 

2288 482100 Остали порези 1,977 1,038 

2289 482200 Обавезне таксе 2,576 1,813 

2291 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) 13,976 3,473 

2292 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова  13,976 3,473 

2293 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 
ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ 
ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА  
(2294 + 2295) 28,458  

2294 484100 
Накнада штете за повреде или штету услед 
елементарних непогода 28,458   

2296 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 

ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) 4,127 3,649 

2297 485100 
Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа 4,127 3,649 

2300 500000 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ  

934,229 1,252,425 (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) 

2301 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА  

903,665 1,221,509 (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) 

2302 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

688,132 985,712 (од 2303 до 2306) 

2303 511100 Куповина зграда и објеката 6,912 67,221 

2304 511200 Изградња зграда и објеката 162,858 323,020 

2305 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 466,288 536,962 

2306 511400 Пројектно планирање 52,074 58,509 

2307 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) 53,954 65,163 

2308 512100 Опрема за саобраћај 6,893 3,330 

2309 512200 Административна опрема 35,262 38,091 

2310 512300 Опрема за пољопривреду   431 

2313 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 10,912 13,477 
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2315 512800 Опрема за јавну безбедност 480 853 

2316 512900 
Опрема за производњу, моторна, 
непокретна и немоторна опрема 407 8,981 

2317 513000 
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 
(2318) 86,561 114,082 

2318 513100 Остале некретнине и опрема 86,561 114,082 

2321 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) 75,018 56,552 

2322 515100 Нематеријална имовина 75,018 56,552 

2323 520000 ЗАЛИХЕ (2324 + 2326+ 2330) 9,554 15,373 

2326 522000 
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

(од 2327 до 2329) 6,720 8,148 

2327 522100 Залихе материјала 6,720 8,148 

2330 523000 
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 
(2331) 2,834 7,225 

2331 523100 Залихе робе за даљу продају 2,834 7,225 

2335 540000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА  
(2336 + 2338 + 2340) 21,010 15,543 

2336 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2337) 21,010 15,543 

2337 541100 Земљиште 21,010 15,543 

2346  
Вишак прихода  и примања – буџетски 
суфицит (2001 - 2131)>0   113,003 

2347  
Mањак прихода и примања – буџетски 
дефицит (2131 - 2001)>0 194,093   

2348  
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО 
МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА  
(од 2349 до 2353) 430,824 361,288 

2349  

321311 Део нераспоређеног вишка прихода 
и примања из ранијих  година који је 
коришћен за покриће расхода и издатака 
текуће године 271,984 271,938 

2351  

311712 и 311713 Део пренетих неутро-
шених средстава из ранијих година 
коришћен за покриће расхода и издатака 
текуће године 158,840 89,350 

2354  

ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА 

ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 (2355 + 2356) 20,000 10,000 

2356  
Утрошена средства текућих прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине 
за набавку финансијске имовине 20,000 10,000 

2357 321121 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – 

СУФИЦИТ 

216,731 464,291 

(2346 + 2348 - 2354) >0 или  

(2348 - 2347 - 2354)>0 

(2347 - 2348+2354)>0  

2359  

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – 

СУФИЦИТ 

216,731 464,291 

(ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) 

(2360 + 2361 = 2357) 

2360  
Део вишка прихода и примања наменски 
опредељен за наредну годину 75,746 18,346 

2361  
Нераспоређени део вишка прихода и 
примања за пренос у  наредну годину 140,985 445,945 
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У Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, у делу 

Утврђивање резултата пословања извршено је 
кориговање резултата пословања - Вишка прихода и 
примања утврђеног у износу од 113.003 хиљада 
динара:  

 
1. на више у износу од 361.288 хиљада динара из 

следећих извора:  
- део нераспоређеног вишка прихода и примања 

из ранијих година који је коришћен за покриће 
расхода и издатака текуће године у износу од 272.615 
хиљада динара (субаналитички конто 321311 – 
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 
година, извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година).  

- део пренетих неутрошених средстава из ранијих 
година коришћен за покриће расхода и издатака  
текуће године у износу од 87.094 хиљада динара 
(субаналитички конто 311712 – Пренета неутрошена 
средства за посебне намене, извор 13 – 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 
извор 15 – Неутрошена средства донација из ранијих 
година).  

Овај износ је коригован за неслагања наведена у 
делу 6.3 Одступање између стања средстава на дан 
31.12.2021. године за износ од -6.771 хиљада динара и 
за почетно стање на Депозитном рачуну на име 
отуђења и закупа преко Градске управе у износу од 
8.350 хиљада динара (Средства су пренета из 2020.г. 
у износу од 8.349.420 динара на име уплата за пријаву 
за учешће у јавном надметању ради отуђења или 
давања у закуп градског грађевинског земљишта. У 
току 2021. године средства су враћена правним и 
физичким лицима која су се пријавила на конкурс. У 
Обрасцима нису приказани ни приходи ни расходи 
овог рачуна из разлога што се књижење спроводи на 
економској класификацији 251200- Примљени 
депозити.) 

 
2. на ниже у износу од 10.000 хиљада динара: 
- утрошена средства текућих прихода и примања 

од продаје нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине у износу од 10.000 хиљада 
динара (субаналитички конто 621911 - Учешће 
капитала у домаћим нефинансијским јавним 
предузећима и институцијама, извор 07 - Трансфери 
од других нивоа власти).  

 
У Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода, на 

ознаци ОП 2357 на конту 321121- Вишак прихода и 
примања исказан је суфицит у износу од 464.291 

хиљада динара. Овај суфицит састоји се из дела вишка 
прихода и примања наменски опредељеног за наредну 
годину исказан на ознаци ОП 2360 у износу од 18.346 
хиљада динара и нераспоређеног дела вишка прихода 
и примања за пренос у наредну годину исказан на 
ознаци ОП 2361 у износу од 445.945 хиљада динара.  

 
Наменски опредељен вишак прихода и примања 

за наредну годину у износу од 18.346 хиљада динара 
односи се на:   

- неутрошена наменска средства министарстава 
уплаћена на уплатни рачун буџета у току 2021. године 
за реализацију пројекта "Унапређење енергетске 
ефикасности" у износу од 283 хиљаде динара, за 
припремни предшколски програм ПУ "Ната 
Вељковић" у износу од 3 хиљада динара, погрешно 
извршен повраћај средстава министрству за 
клизалиште (Туристичка организација) у износу од -
100 хиљада динара и за адресне табле и таблице у 
износу од 8.175 хиљада динара;  

- неутрошена наменска средства донација 
уплаћена на уплатни рачун буџета у току 2021. године 
за: организовање пољопривредног сајма преко 
Градске управе у износу од 50 хиљада динара, МЗ 
Пепељевац за канализацију у износу од 59 хиљада 
динара, МЗ Макрешане за канализацију у износу од 
39 хиљада динара, МЗ Падеж за Дом културе у износу 
од 83 хиљада динара, МЗ Падеж за одржавање путева 
у износу од 476 хиљада динара, МЗ Трмчаре за 
одржавање капеле у износу од 59 хиљада динара и МЗ 
Шашиловац за одржавање путева у износу од 434 
хиљада динара;  

- неутрошена наменска средства на посебном 
подрачуну ПУ"Ната Вељковић" за пројекат "ЕСЕС - 
подршка деци и породици - добробит за будућност" 
Крушевац у износу од 635 хиљада динара;  

- неутрошена примања од продаје земљишта 
остварена у 2021. години у износу од 116 хиљада 
динара;  

- неутрошена наменска средства на посебним 
рачунима Градске управе: депозитни рачун на име 
отуђења и закупа у износу од 1.621 хиљада динара, 
депозитни рачун за јавно надметање у износу од 9 
хиљада динара и Дечија недеља у износу од 59 хиљада 
динара и  

- неутрошена средства за стамбену изградњу на 
подрачуну Градске управе у износу од 6.345 хиљада 
динара. 
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3. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА  

У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

Члан 5. 
 

 У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2021. до 
31.12.2021. године (Образац 3) утврђена су укупна примања у износу од 117.806.000 динара,  укупни издаци у 
износу од 1.262.425.000 динара и мањак примања у износу од 1.144.619.000 динара.  
 

           Извод из обрасца 3    
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 

у периоду од 01.01. 2021. до 31.12. 2021.  

     

(У хиљадама динара) 

Ознака 
Број 

конта 
Опис 

Износ 

ОП 
Претходна  

година 
Текућа 
година 

 
1 2 3 4 5 

3001  ПРИМАЊА  (3002 + 3027) 86,272 117,806 

3002 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 
86,272 117,806 

3003 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008) 
425 3,645 

3004 811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

(3005) 
354 3,585 

3005 811100 Примања од продаје непокретности 354 3,585 

3006 812000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ 

ИМОВИНЕ (3007) 
71 60 

3007 812100 Примања од продаје покретне имовине 71 60 

3010 820000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

(3011 + 3013 + 3015) 
26,896 37,611 

3013 822000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

ПРОИЗВОДЊЕ (3014) 
14,486 15,594 

3014 822100 Примања од продаје залиха производње 14,486 15,594 

3015 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ (3016) 
12,410 22,017 

3016 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 12,410 22,017 

3020 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 

ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025) 
58,951 76,550 

3021 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022) 58,951 76,550 

3067  ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 954,229 1,262,425 

3068 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 
934,229 1,252,425 

3069 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 

+ 3089) 
903,665 1,221,509 

3070 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

688,132 985,712 
(од 3071 до 3074) 

3071 511100 Куповина зграда и објеката 6,912 67,221 

3072 511200 Изградња зграда и објеката 162,858 323,020 

3073 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 466,288 536,962 

3074 511400 Пројектно планирање 52,074 58,509 
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1 2 3 4 5 

3075 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) 53,954 65,163 

3076 512100 Опрема за саобраћај 6,893 3,330 

3077 512200 Административна опрема 35,262 38,091 

3078 512300 Опрема за пољопривреду   431 

3081 512600 Опрема за образовање, културу и спорт 10,912 13,477 

3083 512800 Опрема за јавну безбедност 480 853 

3084 512900 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и 

немоторна опрема 
407 8,981 

3085 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086) 86,561 114,082 

3086 513100 Остале некретнине и опрема 86,561 114,082 

3089 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) 75,018 56,552 

3090 515100 Нематеријална имовина 75,018 56,552 

3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098) 9,554 15,373 

3094 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097) 6,720 8,148 

3095 522100 Залихе материјала 6,720 8,148 

3098 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099) 2,834 7,225 

3099 523100 Залихе робе за даљу продају 2,834 7,225 

3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) 21,010 15,543 

3104 541000 ЗЕМЉИШТЕ (3105) 21,010 15,543 

3105 541100 Земљиште 21,010 15,543 

3114 600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 

НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 

+ 3140) 

20,000 10.000 

3140 620000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

(3141 + 3151 + 3160) 
20,000 10.000 

3141 621000 

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

(од 3142 до 3150) 

20,000 10.000 

3150 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 20,000  10.000 

3163   МАЊАК ПРИМАЊА (3067 - 3001)>0 867,957 1,144,619 

 

 

 

 

4. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 

У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021.  ГОДИНЕ 

 

Члан 6. 
 

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године 
(Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 4.598.852.000 динара, укупни новчани одливи у 
износу од 4.495.849.000 динара и вишак новчаних прилива у износу од 103.003.000 динара. 

Овако утврђен вишак новчаних прилива коригован је за салдо готовине на почетку године у износу од 
426.451.000 динара, као и за новчане приливе за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7, 8 и 
9 у износу од 10.679.000 динара и за новчане одливе за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко 
класа 4, 5 и 6 у износу од 17.450.000 динара и тако је утврђен салдо готовине на крају 2021. године у износу од 
522.683.000 динара.  
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Извод из обрасца 4 

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 

у периоду од 01.01.2021.  до 31.12.2021. 
(У хиљадама динара) 

 

Ознака 

ОП 
Број конта О п и с 

Износ  

Претходна  

година 

Текућа 

година 
 

1 2 3 4 5 

 

4001 
 

Н О В Ч АН И   П Р И ЛИ В И  (4002 + 4106 + 4131) 

 

3,669,869 

 

4,598,852 

4002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

3,583,597 4,481,046 
(4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103) 

4003 710000 
ПОРЕЗИ 

2,622,557 3,363,342 (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 

4040) 

4004 711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) 
1,750,736 2,587,202 

4005 711100 
Порези на доходак и капиталне добитке које 

плаћају физичка лица 
1,750,736 2,587,202 

4010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) 497,243 555,298 

4011 713100 Периодични порези на непокретности 392,280 462,028 

4013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 30,177 37,979 

4014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 74,782 55,259 

4016 713600 Други периодични порези на имовину 4 32 

4017 714000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  

(од 4018 до 4022) 
297,736 127,327 

4021 714500 
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на 
дозволу да се добра употребљавају или делатности 
обављају 

297,736 127,327 

4030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) 76,842 93,515 

4031 716100 
Други порези које искључиво плаћају предузећа, 

односно предузетници 
76,842 93,515 

4057 730000 
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ  И ТРАНСФЕРИ 

(4058 + 4061 + 4066) 
689,202 757,708 

4061 732000 

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

(од 4062 до  4065) 

7,563 2,454 

4062 732100 Текуће донације од међународних организација 7,563 834 

4063 732200 Капиталне донације од међународних организација   1,620 

4066 733000 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 

681,639 755,254 
(4067 + 4068) 

4067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 594,548 683,244 

4068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 87,091 72,010 

4069 740000 
ДРУГИ ПРИХОДИ 

265,833 356,110 
(4070 + 4077+ 4082 + 4089 + 4092) 

4070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) 67,283 120,252 

4071 741100 Камате 76 862 

4074 741400 
Приход од имовине који припада имаоцима полиса 
осигурања 6 47 

4075 741500 Закуп непроизведене имовине 67,201 119,343 
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4077 742000 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 

132,630 172,449 
(од 4078 до 4081) 

4078 742100 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 

стране тржишних организација 
120,937 155,905 

4079 742200 Таксе и накнаде 9,797 14,972 

4080 742300 
Споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 
1,896 1,572 

4082 743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ (од 4083 до 4088) 
29,893 37,686 

4085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 29,893 37,676 

4088 743900 
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете 

имовинске користи 
  10 

4089 744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ 

И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091) 
17,251 10,701 

4090 744100 
Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
3,512 1,168 

4091 744200 
Капитални добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
13,739 9,533 

4092 745000 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 

(4093) 
18,776 15,022 

4093 745100 Мешовити и неодређени приходи 18,776 15,022 

4094 770000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА  

(4095 + 4097) 

602 148 

4095 771000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096) 
 148 

4096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   148 

4097 772000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ (4098) 

602  

4098 772100 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 
602   

4099 780000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100) 
5,403 3,738 

4100 781000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101+4102) 
5,403 3,738 

4101 781100 
Трансфери између буџетских корисника на истом 

нивоу 
5,403 3,738 

4106 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121+ 4124) 
86,272 117,806 

4107 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112) 
425 3,645 

4108 811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

(4109) 
354 3,585 

4109 811100 Примања од продаје непокретности 354 3,585 

4110 812000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ 

ИМОВИНЕ (4111) 
71 60 

4111 812100 Примања од продаје покретне имовине 71 60 

4114 820000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

26,896 37,611 
(4115 + 4117 + 4119) 
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4117 822000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

ПРОИЗВОДЊЕ (4118) 
14,486 15,594 

4118 822100 Примања од продаје залиха производње 14,486 15,594 

4119 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ (4120) 
12,410 22,017 

4120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 12,410 22,017 

4124 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 

ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129) 
58,951 76,550 

4125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126) 58,951 76,550 

4126 841100 Примања од продаје земљишта 58,951 76,550 

4171  НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) 3,883,962 4,495,849 

4172 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

2,929,733 3,233,424 
(4173+4195+4240+4255+4279+4292+4308+4323) 

4173 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

1,031,037 1,073,351 (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 

4193) 

4174 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ) (4175) 
829,176 863,003 

4175 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 829,176 863,003 

4176 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА (4177 до 4179) 
137,937 143,588 

4177 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  95,277 99,176 

4178 412200 Допринос за здравствено осигурање 42,660 44,412 

4180 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) 13,051 17,021 

4181 413100 Накнаде у натури 13,051 17,021 

4182 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

30,770 33,324 
(од 4183 до 4186) 

4183 414100 
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на 

терет фондова 
217 148 

4185 414300 Отпремнине и помоћи 7,105 9,449 

4186 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи запосленом 
23,448 23,727 

4187 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

(4188) 
1,619 2,473 

4188 415100 Накнаде трошкова за запослене 1,619 2,473 

4189 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190) 
18,484 13,942 

4190 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 18,484 13,942 

4195 420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

1,020,827 1,241,535 
(4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)  

4196 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) 319,863 345,300 

4197 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5,920 6,897 

4198 421200 Енергетске услуге 120,577 137,175 

4199 421300 Комуналне услуге 164,678 173,566 

4200 421400 Услуге комуникација 14,211 13,280 

4201 421500 Трошкови осигурања 4,775 5,720 

4202 421600 Закуп имовине и опреме 3,680 2,359 

4203 421900 Остали трошкови 6,022 6,303 

4204 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) 3,788 5,266 

4205 422100 Трошкови службених путовања у земљи 2,722 4,078 
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4206 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 189 83 

4207 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 216 308 

4208 422400 Трошкови путовања ученика 198 390 

4209 422900 Остали трошкови транспорта 463 407 

4210 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) 91,675 91,851 

4211 423100 Административне услуге 569 537 

4212 423200 Компјутерске услуге 5,134 5,670 

4213 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1,708 472 

4214 423400 Услуге информисања 35,786 20,573 

4215 423500 Стручне услуге 35,581 39,656 

4216 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1,213 1,721 

4217 423700 Репрезентација 5,069 9,369 

4218 423900 Остале опште услуге 6,615 13,853 

4219 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 

(од 4220 до 4226) 
238,092 304,392 

4220 424100 Пољопривредне услуге 18,091 16,682 

4221 424200 Услуге образовања, културе и спорта 12,821 22,604 

4222 424300 Медицинске услуге 6,849 7,225 

4224 424500 
Услуге одржавања националних паркова и 

природних површина 
138,813 173,194 

4225 424600 
Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 
16,877 22,778 

4226 424900 Остале специјализоване услуге 44,641 61,909 

4227 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

(УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229) 
305,362 430,078 

4228 425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 297,890 422,920 

4229 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 7,472 7,158 

4230 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) 62,047 64,648 

4231 426100 Административни материјал 7,432 8,474 

4232 426200 Материјали за пољопривреду  10   

4233 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

1,434 1,343 

4234 426400 Материјали за саобраћај 7,950 8,523 

4236 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 2,325 2,485 

4237 426700 Медицински и лабораторијски материјали 75 63 

4238 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 28,816 33,425 

4239 426900 Материјали за посебне намене 14,005 10,335 

4255 440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА  (4256 + 4266 + 
4273 + 4275) 

491 152 

4275 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 

491 152 
(од 4276 до 4278) 

4277 444200 Казне за кашњење 491 152 

4279 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4280+ 4283 + 4286 + 4289) 45,546 80,660 

4280 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 10,620 15,000 

(4281 + 4282) 

4281 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

620   

4282 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

10,000 15,000 
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4289 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

34,926 65,660 
(4290 + 4291) 

4290 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 12,121 32,099 

4291 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима 22,805 33,561 

4292 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

608,972 632,137 
(4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305) 

4299 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  
(4300 + 4301) 

357,807 418,925 

4300 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 345,889 415,589 

4301 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 11,918 3,336 

4302 464000 

ДОТАЦИЈЕ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 250,135 211,501 

(4303 + 4304) 

4303 464100 
Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

246,135 207,501 

4304 464200 
Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

4,000 4,000 

4305 465000 
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
(4306 + 4307) 

1,030 1,711 

4306 465100 Остале текуће дотације и трансфери 1,030 1,711 

4308 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА (4309 + 4313) 

94,946 100,906 

4313 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА (од 4314 до 4322) 

94,946 100,906 

4316 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу  20,926 20,557 

4320 472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и 
спорт  

16,088 19,106 

4321 472800 Накнаде из буџета за становање и живот  37,475 40,857 

4322 472900 Остале накнаде из буџета 20,457 20,386 

4323 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ 

127,914 104,683 
(4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338) 

4324 481000 
ДОTАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326) 

76,800 94,710 

4325 481100 
Дотације непрофитним организацијама које 
пружају помоћ домаћинствима 

4,573 4,779 

4326 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 72,227 89,931 

4327 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 
(од 4328 до 4330) 

4,553 2,851 

4328 482100 Остали порези 1,977 1,038 

4329 482200 Обавезне таксе 2,576 1,813 

4331 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 
СУДОВА (4332) 

13,976 3,473 

4332 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова  13,976 3,473 

4333 484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 
ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ 
УЗРОКА (4334 + 4335) 

28,458  

4334 484100 
Накнада штете за повреде или штету  услед 
елементарних непогода 

28,458   

4336 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ 
ОРГАНА (4337) 

4,127 3,649 
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4337 485100 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 

4,127 3,649 

4340 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
(4341+4363+4372+4375+4383) 

934,229 1,252,425 

4341 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                     
(4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361) 

903,665 1,221,509 

4342 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  
(од  4343 до 4346) 

688,132 985,712 

4343 511100 Куповина зграда и објеката 6,912 67,221 

4344 511200 Изградња зграда и објеката 162,858 323,020 

4345 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 466,288 536,962 

4346 511400 Пројектно планирање 52,074 58,509 

4347 512000 
МАШИНЕ И ОПРЕМА  
(од 4348 до 4356) 

53,954 65,163 

4348 512100 Опрема за саобраћај 6,893 3,330 

4349 512200 Административна опрема 35,262 38,091 

4350 512300 Опрема за пољопривреду   431 

4353 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 10,912 13,477 

4355 512800 Опрема за јавну безбедност 480 853 

4356 512900 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и 
немоторна опрема 

407 8,981 

4357 513000 
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА  
(4358) 

86,561 114,082 

4358 513100 Остале некретнине и опрема 86,561 114,082 

4361 515000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  
(4362) 

75,018 56,552 

4362 515100 Нематеријална имовина 75,018 56,552 

4363 520000 ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370) 9,554 15,373 

4366 522000 
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ  
(од 4367 до 4369) 

6,720 8,148 

4367 522100 Залихе материјала 6,720 8,148 

4370 523000 
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ  
(4371) 

2,834 7,225 

4371 523100 Залихе робе за даљу продају 2,834 7,225 

4375 540000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА  
(4376 + 4378 + 4380) 

21,010 15,543 

4376 541000 ЗЕМЉИШТЕ (4377) 21,010 15,543 

4377 541100 Земљиште 21,010 15,543 

4386 600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
(4387 + 4412) 

20,000 10,000 

4412 620000 
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

20,000 10,000 
(4413 + 4423 + 4432) 

4413 621000 
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  (од 4414 до 4422) 

20,000 10,000 

4422 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 20,000 10,000 

4434  
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 

  103,003 
(4001 - 4171)>0 

4435  
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 

214,093   
(4171 - 4001)>0 

4436  САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 639,932 426,451 
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4437  

 
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА 
СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ 
(4001 + 4438) 

3,678,530 4,609,531 

4438  
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства 
којa се не евидентирају преко класа 700000, 800000 
и 900000 

8,661 10,679 

 
4439 

 

 
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА 
СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ  

 
3,892,011 

 
4,513,299 

(4171 - 4440 + 4441) 

4441  

 
Корекција новчаних одлива за износ плаћених 
расхода који се не евидентирају преко класа 
400000, 500000 и 600000 

8,049 17,450 

4442  САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ 
(4436 + 4437 - 4439) 

426,451 522,683 

 

 

 

 

 

 

 
5. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 
 
 

Члан 7. 

  

У консолидованом извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године 

(Образац 5) утврђен је вишак прихода и примања као разлика између текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине (4.598.852.000 динара) и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину 

(4.485.849.000 динара) у износу од 113.003.000 динара. Овај вишњак коригован за издатке за набавку 

финансијске имовине у износу од 10.000.000 динара даје укупан вишак новчаних прилива у износу од 

103.003.000 динара. 
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

у периоду од 01.01.2021. до 30.12.2021. године 

           

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 (У хиљадама динара) 

Ознака  

ОП 

Број  

конта 
Опис 

Износ 
планираних 

приход и 
примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно 
 (од 6 до 11) 

Приходи и примања из буџета Из 
донација 
и помоћи 

Из  
осталих 
извора Репу- 

блике 

Аутономне 

покрајине 

Општине 
ООСО 

града  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001  

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5002 + 5106) 

4,638,903 4,598,852 288,501  4,131,570  13,155 165,626 

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

4,374,941 4,481,046 288,501  4,131,570  13,155 47,820 (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 

5099 + 5103) 

5003 710000 

ПОРЕЗИ 

3,262,750 3,363,342   3,363,342    (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 

5030 + 5033 + 5040) 

5004 711000 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

(од 5005 до 5007) 

2,478,210 2,587,202   2,587,202    

5005 711100 
Порези на доходак и капиталнe 

добиткe које плаћају физичка лица 
2,478,210 2,587,202   2,587,202    

5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009) 10        

5009 712100 Порез на фонд зарада 10        

5010 713000 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  

(од 5011 до 5016) 
600,030 555,298   555,298    

5011 713100 
Периодични порези на 

непокретности 
495,000 462,028     462,028       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5013 713300 
Порези на заоставштину, наслеђе и 

поклон 
30,000 37,979     37,979       

5014 713400 
Порези на финансијске и капиталне 

трансакције 
75,020 55,259     55,259       

5016 713600 
Други периодични порези на 

имовину 
10 32     32       

5017 714000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  

112,500 127,327   127,327    
(од 5018 до 5022) 

5021 714500 

Порези,таксе и накнаде на употребу 
добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности 
обављају 

112,500 127,327   127,327    

5030 716000 
ДРУГИ ПОРЕЗИ  

(5031 + 5032) 
72,000 93,515   93,515    

5031 716100 

Други порези које искључиво 

плаћају предузећа, односно 

предузетници 

72,000 93,515     93,515       

5057 730000 

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ  И 

ТРАНСФЕРИ  755,128 757,708 288,353  466,901  2,454  

(5058 + 5061 + 5066) 

5061 732000 

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА  

(од 5062 до 5065) 

2,650 2,454     2,454  

5062 732100 
Текуће донације од међународних 

организација 
850 834         834   

5063 732200 
Капиталне донације од 

међународних организација 
1,800 1,620         1,620   

5066 733000 

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ 

(5067 + 5068) 

752,478 755,254 288,353  466,901    

5067 733100 
Текући трансфери од других нивоа 

власти 
670,300 683,244 216,343   466,901    

5068 733200 
Капитални трансфери од других 

нивоа власти 
82,178 72,010 72,010           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5069 740000 
ДРУГИ ПРИХОДИ 

352,283 356,110   301,327  10,701 44,082 
(5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) 

5070 741000 
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 

(од 5071 до 5076) 
73,600 120,252   120,196   56 

5071 741100 Камате 12,500 862     862       

5074 741400 
Приход од имовине који припада 

имаоцима полиса осигурања 
50 47           47 

5075 741500 Закуп непроизведене имовине 61,050 119,343     119,334     9 

5077 742000 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ДОБАРА И УСЛУГА  

(од 5078 до 5081) 

181,827 172,449   136,752   35,697 

5078 742100 

Приходи од продаје добара и услуга 

или закупа од стране тржишних 

организација 

161,587 155,905     121,780     34,125 

5079 742200 Таксе и накнаде 17,000 14,972     14,972       

5080 742300 

Споредне продаје добара и услуга 

које врше државне нетржишне 

јединице 

3,240 1,572           1,572 

5082 743000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ  

(од 5083 до 5088) 

37,200 37,686   37,686    

5085 743300 
Приходи од новчаних казни за 

прекршаје 
37,200 37,676     37,676       

5088 743900 

Остале новчане казне, пенали и 

приходи од одузете имовинске 

користи 

  10     10       

5089 744000 

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 

ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА 
9,611 10,701     10,701  

(5090 + 5091) 

5090 744100 
Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
200 1,168         1,168   

5091 744200 
Капитални добровољни трансфери 

од физичких и правних лица 
9,411 9,533         9,533   
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5092 745000 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ (5093) 
50,045 15,022   6,693   8,329 

5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 50,045 15,022     6,693     8,329 

5094 770000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

(5095 + 5097) 

150 148 148      

5095 771000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

(5096) 

 148 148      

5096 771100 
Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 
  148 148           

5097 772000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ  

(5098) 

150        

5098 772100 

Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода из претходне 

године 

150              

5099 780000 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ (5100) 

4,630 3,738      3,738 

5100 781000 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ 
4,630 3,738      3,738 

(5101 + 5102) 

5101 781100 
Трансфери између буџетских 

корисника на истом нивоу 
4,630 3,738           3,738 

5106 800000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  263,962 117,806      117,806 

(5107 + 5114 + 5121 + 5124) 

5107 810000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

(5108 + 5110 + 5112) 

488 3,645      3,645 
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5108 811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ (5109) 
50 3,585      3,585 

5109 811100 Примања од продаје непокретности 50 3,585      3,585 

5110 812000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111) 
438 60      60 

5111 812100 
Примања од продаје покретне 

имовине 
438 60      60 

5114 820000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ЗАЛИХА 41,801 37,611      37,611 

(5115 + 5117 + 5119) 

5117 822000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ  

(5118) 

18,200 15,594      15,594 

5118 822100 
Примања од продаје залиха 

производње 
18,200 15,594           15,594 

5119 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120) 
23,601 22,017      22,017 

5120 823100 
Примања од продаје робе за даљу 

продају 
23,601 22,017      22,017 

5124 840000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ  

(5125 + 5127 + 5129) 

221,673 76,550      76,550 

5125 841000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ЗЕМЉИШТА (5126) 
221,673 76,550      76,550 

5126 841100 Примања од продаје земљишта 221,673 76,550           76,550 

5171  

УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 4,638,903 4,598,852 288,501  4,131,570  13,155 165,626 

(5001 + 5131) 
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II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ         

           

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

одобрених 

апроприја-

ција  

Износ извршених расхода и издатака 

Укупно 

 (од 6 до 11) 

Расход и издаци на терет буџета Из 

донација и 

помоћи 

Из 

осталих 

извора Републике  
Аутономне 

покрајине 

Општине 

града 
ООСО 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5172  

 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-

СИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
5,050,070 4,485,849 270,081  3,692,163  25,320 498,285 

(5173 + 5341) 

5173 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

3,459,471 3,233,424 181,218  2,987,732  4,260 60,214 (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 

5280 + 5293 + 5309 + 5324) 

5174 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

1,088,070 1,073,351 148  1,063,659   9,544 (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 

5188 + 5190 + 5192 + 5194) 

5175 411000 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

(ЗАРАДЕ)  (5176) 

874,873 863,003   860,561   2,442 

5176 411100 
Плате, додаци и накнаде 

запослених 
874,873 863,003   860,561   2,442 

5177 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 

НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 5178 до 5180) 

145,668 143,588   143,181   407 

5178 412100 
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање  
100,576 99,176   98,895   281 

5179 412200 
Допринос за здравствено 

осигурање 
45,092 44,412   44,286   126 

5180 412300 Допринос за незапосленост            

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) 17,604 17,021   16,354   667 

5182 413100 Накнаде у натури 17,604 17,021     16,354     667 
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5183 414000 

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 33,034 33,324 148  29,026   4,150 

(од 5184 до 5187) 

5184 414100 

Исплата накнада за време 

одсуствовања с посла на терет 

фондова 

410 148 148           

5185 414200 
Расходи за образовање деце 

запослених 
               

5186 414300 Отпремнине и помоћи 9,584 9,449     8,535     914 

5187 414400 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи 

запосленом 

23,040 23,727     20,491     3,236 

5188 415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ (5189) 
2,782 2,473   797   1,676 

5189 415100 Накнаде трошкова за запослене 2,782 2,473   797   1,676 

5190 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 

И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ (5191) 

14,109 13,942   13,740   202 

5191 416100 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
14,109 13,942     13,740     202 

5196 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 

РОБА 
1,358,562 1,241,535 114,234  1,074,612  3,721 48,968 

(5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 

5228 + 5231)  

5197 421000 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

 (од 5198 до 5204) 
377,573 345,300 35,679  302,471   7,150 

5198 421100 
Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 
6,213 6,897 308   5,990     599 

5199 421200 Енергетске услуге 162,737 137,175 31,973   103,831     1,371 

5200 421300 Комуналне услуге 174,938 173,566 3,320   169,527     719 

5201 421400 Услуге комуникација 15,427 13,280 16   10,804     2,460 

5202 421500 Трошкови осигурања 7,510 5,720 12   4,816     892 

5203 421600 Закуп имовине и опреме 2,379 2,359 16   1,679     664 
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5204 421900 Остали трошкови 8,369 6,303 34   5,824     445 

5205 422000 
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

(од 5206 до 5210) 
10,675 5,266 325  2,248   2,693 

5206 422100 
Трошкови службених путовања 

у земљи 
6,983 4,078 201   1,282     2,595 

5207 422200 
Трошкови службених путовања 

у иностранство 
2,090 83     83       

5208 422300 
Трошкови путовања у оквиру 

редовног рада 
408 308     267     41 

5209 422400 Трошкови путовања ученика 416 390 16   374       

5210 422900 Остали трошкови транспорта 778 407 108   242     57 

5211 423000 
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  

(од 5212 до 5219) 
113,541 91,851 4,754  79,548  326 7,223 

5212 423100 Административне услуге 1,042 537 50  190    297 

5213 423200 Компјутерске услуге 6,529 5,670 542  5,045    83 

5214 423300 
Услуге образовања и 

усавршавања запослених 
2,210 472 75  303    94 

5215 423400 Услуге информисања 23,396 20,573 1,311  17,843  176 1,243 

5216 423500 Стручне услуге 47,210 39,656 2,726  35,112    1,818 

5217 423600 
Услуге за домаћинство и 

угоститељство 
2,390 1,721    1,395    326 

5218 423700 Репрезентација 11,414 9,369    7,593    1,776 

5219 423900 Остале опште услуге 19,350 13,853 50  12,067  150 1,586 

5220 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 321,234 304,392 9,159  284,031  3,287 7,915 

(од 5221 до 5227) 

5221 424100 Пољопривредне услуге 18,148 16,682     16,682       

5222 424200 
Услуге образовања, културе и 

спорта 
27,931 22,604 1,400   15,263     5,941 

5223 424300 Медицинске услуге 8,153 7,225 36   7,056     133 

5225 424500 
Услуге одржавања националних 

паркова и природних површина 
173,902 173,194     173,194       
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5226 424600 

Услуге очувања животне 

средине, науке и геодетске 

услуге 

23,835 22,778 592   19,223   2,963   

5227 424900 Остале специјализоване услуге 69,265 61,909 7,131   52,613   324 1,841 

5228 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230) 
454,396 430,078 59,343  354,651  108 15,976 

5229 425100 
Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

444,150 422,920 58,748  350,630  108 13,434 

5230 425200 
Текуће поправке и одржавање 

опреме 
10,246 7,158 595  4,021    2,542 

5231 426000 
МАТЕРИЈАЛ  

(од 5232 до 5240) 
81,143 64,648 4,974  51,663   8,011 

5232 426100 Административни материјал 14,134 8,474 506  6,531   1,437 

5234 426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 1,729 1,343 154  954   235 

5235 426400 Материјали за саобраћај 11,732 8,523 2,343  4,501   1,679 

5237 426600 
Материјали за образовање, 

културу и спорт 
2,865 2,485 503  1,296   686 

5238 426700 
Медицински и лабораторијски 

материјали 
135 63        63 

5239 426800 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 37,603 33,425 1,311  30,524   1,590 

5240 426900 Материјали за посебне намене 12,945 10,335 157  7,857   2,321 

5256 440000 

ОТПЛАТА КАМАТА И 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА   
540 152   136   16 

(5257 + 5267 + 5274 + 5276) 

5276 444000 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА  540 152   136   16 

(од 5277 до 5279) 

5278 444200 Казне за кашњење 540 152    136   16 

5280 450000 
СУБВЕНЦИЈЕ 

(5281 + 5284 + 5287 + 5290) 
88,004 80,660 32,874  47,786    



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     37 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5281 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

(5282 + 5283) 

15,000 15,000 15,000      

5283 451200 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

15,000 15,000 15,000           

5290 454000 

СУБВЕНЦИЈЕ 

ПРИВАТНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 

(5291 + 5292) 

73,004 65,660 17,874  47,786    

5291 454100 
Текуће субвенције приватним 

предузећима 
33,785 32,099 2,935   29,164       

5292 454200 
Капиталне субвенције 

приватним предузећима 
39,219 33,561 14,939   18,622       

5293 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
671,641 632,137 16,524  615,584  2 27 

(5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 

5306) 

5300 463000 

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 

5302) 

453,350 418,925 5,371  413,554    

5301 463100 
Текуће трансфери осталим 

нивоима власти 
440,826 415,589 5,371  410,218    

5302 463200 
Капиталне трансфери осталим 

нивоима власти 
12,524 3,336    3,336    

5303 464000 

ДОТАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА (5304 + 5305) 

216,252 211,501 10,000  201,501    

5304 464100 

Текуће дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

212,252 207,501 10,000  197,501      
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5305 464200 

Капиталне дотације 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

4,000 4,000    4,000      

5306 465000 

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 2,039 1,711 1,153  529  2 27 

(5307 + 5308) 

5307 465100 
Остале текуће дотације и 

трансфери 
2,039 1,711 1,153   529   2 27 

5309 470000 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 117,618 100,906 17,436  82,158  537 775 

(5310 + 5314) 

5314 472000 

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА  

(од 5315 до 5323) 

117,618 100,906 17,436  82,158  537 775 

5317 472300 
Накнаде из буџета за децу и 

породицу  
29,550 20,557     20,557      

5321 472700 

Накнаде из буџета за 

образовање, културу, науку и 

спорт  

21,720 19,106     19,106      

5322 472800 
Накнаде из буџета за становање 

и живот  
42,060 40,857 16,260   24,597      

5323 472900 Остале накнаде из буџета 24,288 20,386 1,176   17,898  537 775 

5324 480000 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 

135,036 104,683 2  103,797   884 (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 

5337 + 5339) 

5325 481000 

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(5326 + 5327) 

100,300 94,710   94,710    

5326 481100 

Дотације непрофитним 

организацијама које пружају 

помоћ домаћинствима 

4,815 4,779     4,779     

5327 481900 
Дотације осталим непрофитним 

институцијама 
95,485 89,931     89,931     
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5328 482000 

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 

ТАКСЕ И КАЗНЕ  16,553 2,851 2  2,315   534 

 (од 5329 до 5331) 

5329 482100 Остали порези 4,097 1,038     737   301 

5330 482200 Обавезне таксе 12,456 1,813 2   1,578   233 

5332 483000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 

ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА (5333) 

11,453 3,473   3,123   350 

5333 483100 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова  
11,453 3,473     3,123     350 

5337 485000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338) 

6,730 3,649   3,649    

5338 485100 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 

државних органа 

6,730 3,649     3,649       

5341 500000 

ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ  

(5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 

5384) 

1,590,599 1,252,425 88,863  704,431  21,060 438,071 

5342 510000 

ОСНОВНА СРЕДСТВА 

1,528,425 1,221,509 88,863  691,783  21,060 419,803  (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 

5362) 

5343 511000 

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 1,245,523 985,712 50,222  585,011  7,490 342,989 

(од 5344 до 5347) 

5344 511100 Куповина зграда и објеката 73,235 67,221     64,715     2,506 

5345 511200 Изградња зграда и објеката 405,528 323,020 24,841   168,403   7,490 122,286 

5346 511300 
Капитално одржавање зграда и 

објеката 
661,218 536,962 25,381   295,055     216,526 

5347 511400 Пројектно планирање 105,542 58,509     56,838     1,671 
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5348 512000 

 

МАШИНЕ И ОПРЕМА 

 (од 5349 до 5357) 

95,705 65,163 31,956  16,483  2,419 14,305 

5349 512100 Опрема за саобраћај 3,345 3,330 945   394     1,991 

5350 512200 Административна опрема 67,242 38,091 17,718   14,387   2,419 3,567 

5351 512300 Опрема за пољопривреду 484 431 69         362 

5354 512600 
Опрема за образовање,  културу 

и спорт 
13,937 13,477 13,172   251     54 

5356 512800 Опрема за јавну безбедност 1,070 853     853       

5357 512900 

Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и 

немоторна опрема 

9,627 8,981 52   598     8,331 

5358 513000 
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И 

ОПРЕМА (5359) 
129,151 114,082 5,700  46,734   61,648 

5359 513100 Остале некретнине и опрема 129,151 114,082 5,700   46,734     61,648 

5362 515000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА 

ИМОВИНА (5363) 
58,046 56,552 985  43,555  11,151 861 

5363 515100 Нематеријална имовине 58,046 56,552 985   43,555   11,151 861 

5364 520000 
ЗАЛИХЕ  

(5365 + 5367 + 5371) 
15,773 15,373      15,373 

5367 522000 
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

(од 5368 до 5370) 
7,350 8,148      8,148 

5368 522100 Залихе материјала 7,350 8,148      8,148 

5371 523000 
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ (5372) 
8,423 7,225      7,225 

5372 523100 Залихе робе за даљу продају 8,423 7,225           7,225 

5376 540000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА 

(5377 + 5379 + 5381) 
46,401 15,543   12,648   2,895 

5377 541000 ЗЕМЉИШТЕ (5378) 46,401 15,543   12,648   2,895 

5378 541100 Земљиште 46,401 15,543     12,648     2,895 

5387 600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
10,000 10,000 10,000      

(5388 + 5413) 
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5413 620000 

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 10,000 10,000 10,000      

(5414 + 5424 + 5433) 

5414 621000 

НАБАВКА ДОМАЋЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(од 5415 до 5423) 

10,000 10,000 10,000      

5423 621900 
Набавка домаћих акција и 

осталог капитала 
10,000 10,000 10,000      

5435  

УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ  5,060,070 4,495,849 280,081  3,692,163  25,320 498,285 

(5172 + 5387) 
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III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА         

           

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Планирани 
приходи и 
примања/ 
расходи и 

издаци 

Остварени приходи и и примања / расходи и издаци 

 Укупно  
(од 6 до 11) 

Из буџета 
Из  

донација  
и помоћи 

Из  
осталих 
извора Републике 

Аутономне 
покрајине 

Општине
/ града 

ООСО 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5436  

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ  (5001) 

4,638,903 4,598,852 288,501  4,131,570  13,155 165,626 

5437  

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-

СИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) 

5,050,070 4,485,849 270,081  3,692,163  25,320 498,285 

5438  

Вишак прихода и примања – 

буџетски суфицит 

(5436 - 5437) > 0 
  113,003 18,420  439,407      

5439  
Мањак прихода и примања –
буџетски дефицит 
(5437 - 5436) > 0 

411,167         12,165 332,659 

5441 600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5387) 

10,000 10,000 10,000      

5442  
ВИШАК ПРИМАЊА  

(5440 - 5441) > 0 
           

5443  
МАЊАК ПРИМАЊА 

(5441 - 5440) > 0 
10,000 10,000 10,000      

5444  

ВИШАК НОВЧАНИХ 

ПРИЛИВА   103,003 8,420  439,407 

     (5171 - 5435) > 0 

5445  

МАЊАК НОВЧАНИХ 

ПРИЛИВА 421,167       12,165 332,659 

(5435 -5171) > 0 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА,  

ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА  

И ИЗВОРИМА 

 

Члан. 8. 

 

             Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренети приходи према економској класификацији износе у динарима: 
 

 

Еконо- 
мска 

класи-
фи-

кација 

Врсте прихода  
и примања 

Средства из буџета Средства из других извора Укупно 

План  

2021. године 

Остварење 

2021. године 

%  

оства- 

рења 

План 2021. 

године 

Остварење 

2021. године 

%  

оства- 

рења 

План 2021. 

године 

Остварење 

2021. године 

% 

 оства- 

рења 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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)    180,883 180,883 100.00% 180,883 180,883 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(Градска управа - 
неутрошена средства од 
Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја 
из 2019. године за пројекат 
"ЕСЕС- Подршка деци и 
породици - добробит за 
будућност" Крушевац)    685 685 100.00% 685 685 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(Градска управа - депозитни 
рачун за јавно надметање)    318,806 318,806 100.00% 318,806 318,806 100.00% 
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311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(Градска управа - депозитни 
рачун КЦК)    61,380 61,380 100.00% 61,380 61,380 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(Градска управа - депозитни 
рачун на име отуђења и 
закупа)    8,349,420 8,349,420 100.00% 8,349,420 8,349,420 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(Градска управа - пројекат 
"UNOPS EU PRO програм 
донације - ГИС Крушевац")    4,991,924 4,991,924 100.00% 4,991,924 4,991,924 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(Градска управа - 
неутрошена средства 
донација за поплављене)    10 10 100.00% 10 10 100.00% 

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""))    296 296 100.00% 296 296 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(МЗ Читлук - неутрошена 
средства донација из 
ранијих година за сређивање 
капеле на Беговом Брду)    26,000 26,000 100.00% 26,000 26,000 100.00% 
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311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства 
донација из 2017. године за 
пројекат Градске управе 
"Капитално одржавање 
објеката основних школа на 
територији града 
Крушевца")  1,220 1,220 100.00%    1,220 1,220 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства 
донација из 2018. године за 
монографију МЗ Веселин 
Николић)  1,025 1,025 100.00%    1,025 1,025 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства 
донација из 2018. године за 
пројекат Градске управе 
"Трг глумаца") 9,818 9,818 100.00%    9,818 9,818 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства 
донација из 2019. године за 
пројекат Градске управе 
"Девојка са крчагом")  582 582 100.00%    582 582 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 

средства за посебне намене 

(неутрошена средства дона-

ција из 2019. године за тро-

шкове кречења МЗ Трмчаре)  58,250 58,250 100.00%    58,250 58,250 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 

средства за посебне намене 

(неутрошена средства дона-

ција из 2019. године за 

канализациону мрежу у МЗ 

Капиџија)  50,000 50,000 100.00%    50,000 50,000 100.00% 
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311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства дона-
ција из 2020. године за 
реконструкцију Дома 
културе у МЗ Падеж)  210,920 210,920 100.00%    210,920 210,920 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства 
донација из 2020. године за 
одржавање путева у 
Шашиловцу)  914,300 914,300 100.00%    914,300 914,300 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства дона-
ција из 2020. године за поди-
зање споменика)  5,800,000 5,800,000 100.00%    5,800,000 5,800,000 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства дона-
ција из 2020. године за 
пројекат "Спортско 
рекреативни центар 
"Багдалино"")  3,490,040 3,490,040 100.00%    3,490,040 3,490,040 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 

средства за посебне  
намене (неутрошена 
средства донација из 2020. 
године за канализациону 
мрежу у МЗ Пепељевац)  1,228,000 1,228,000 100.00%    1,228,000 1,228,000 100.00% 

311712 Пренета неутрошена сред-
ства за посебне намене 
(неутрошена средства дона-
ција из 2020. године за кана-
лизациону мрежу у МЗ 
Макрешане)  651,000 651,000 100.00%    651,000 651,000 100.00% 
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311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства 
донација из 2020. године за 
одржавање водоводне мреже 
у МЗ Падеж за Вратаре)  79,640 79,640 100.00%    79,640 79,640 100.00% 

311712 Пренета неутрошена сред-
ства за посебне намене (не-
утрошена средства од уплате 
Министарства рударства и 
енергетике из 2018. године 
за пројекат "Локални развој 
отпоран на климатске 
промене")  1,399,528 1,399,528 100.00%    1,399,528 1,399,528 100.00% 

311712 Пренета неутрошена сред-

ства за посебне намене (пов-

раћај 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 Круше-

вцу" 600 динара, 

Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја 

за припремни предшколски 

програм ПУ "Ната Вељковић" 

3.619 динара и Министарства 

културе из 2020. године за 

проје-кат "Набавка опреме за 

реализацију едукативних 

садржаја Народног музеја 

Крушевац" 20.000 динара)  24,219 24,219 100.00%    24,219 24,219 100.00% 
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311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства од 
Кабинета Министра без 
портфеља задуженог за 
демографију и популациону 
политику из 2020. године за 
пројекат "Изградња 
фискултурне сале у ОШ 
"Кнез Лазар" Велики 
Купци")  15,771,136 15,771,136 100.00%    15,771,136 15,771,136 100.00% 

 
311712 

Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства од 
уплате Министарства 
државне управе и локалне 
самоуправе из 2020. године 
за пројекат "Спортско 
рекреативни центар 
Багдалино"")  10,000,000 10,000,000 100.00%    10,000,000 10,000,000 100.00% 

 

311712 

Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(неутрошена средства од 
уплате Комесаријата за 
избеглице и миграције РС из 
2020. године на име помоћи 
социјално угроженим 
породицама избеглих и 
интерно расељених лица)  775,000 775,000 100.00%    775,000 775,000 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(пренетаа средства од уплате 
Министарства културе и 
информисања из 2020. 
године за реализацију 
пројекта "Систематско 
археолошко истраживање 
познонеолитског локалитета 
Витково - Кампања 2020. 
године")  1,600,000 1,600,000 100.00%    1,600,000 1,600,000 100.00% 
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311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
(уплаћена средства 
самодоприноса приликом 
гашења рачуна месних 
заједнница)  17,543,695 17,543,695 100.00%    17,543,695 17,543,695 100.00% 

311712 Пренета неутрошена 
средства за посебне  
намене (неутрошена 
средства од продаје земљи-
шта у корист нивоа градова 
из ранијих година)  41,504,047 41,504,047 100.00%    41,504,047 41,504,047 100.00% 

311713 Пренета неутрошена сред-

ства за стамбену изгра- 
дњу (Градска  управа)    21,773,598 21,773,598 100.00% 21,773,598 21,773,598 100.00% 

321311 Нераспоређени вишак 
прихода и примања из 
ранијих  година (уплаћена 
ненаменска сопствена 
средства приликом гашења  
рачуна месних заједница и 
Службе МЗ)  272,782 272,782 100.00%    272,782 272,782 100.00% 

321311 Нераспоређени вишак 
прихода и примања из 
ранијих година 281,238,486 281,238,486 100.00% 8,124,361 8,124,361 100.00% 289,362,847 289,362,847 100.00% 

  Укупно пренета средства: 382,623,688 382,623,688 100.00% 43,827,363 43,827,363 100.00% 426,451,051 426,451,051 100.00% 

                   

711000 Порез на доходак, добит и 

капиталне добитке                 

                   

711110 Порез на зараде 2,003,000,000 2,129,354,729 106.31%    2,003,000,000 2,129,354,729 106.31% 

711120 Порез на приходе од  
самосталних делатности 321,500,000 283,380,481 88.14%    321,500,000 283,380,481 88.14% 

711140 Порез на приходе од 
имовине 5,510,000 5,762,412 104.58%    5,510,000 5,762,412 104.58% 

711180 Самодоприноси 200,000 173,909 86.95%    200,000 173,909 86.95% 
711190 Порез на друге приходе 148,000,000 168,530,119 113.87%    148,000,000 168,530,119 113.87% 
  Укупно 711000: 2,478,210,000 2,587,201,650 104.40%    2,478,210,000 2,587,201,650 104.40% 
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712000 Порез на фонд зарада                 

                   

712110 Порез на фонд зарада 10,000 249 2.49%    10,000 249 2.49% 

  Укупно 712000: 10,000 249 2.49%    10,000 249 2.49% 

           

713000 Порез на имовину                 

                   

713120 Порез на имовину 495,000,000 462,027,316 93.34%    495,000,000 462,027,316 93.34% 

713310 Порез на наслеђе и поклон 30,000,000 37,979,138 126.60%    30,000,000 37,979,138 126.60% 

713420 Порез на капиталне 
трансакције 75,020,000 55,259,275 73.66%    75,020,000 55,259,275 73.66% 

713610 Порез на акције на име и 
уделе 10,000 31,684 316.84%    10,000 31,684 316.84% 

  Укупно 713000: 600,030,000 555,297,413 92.54%    600,030,000 555,297,413 92.54% 

                 

714000 Порез на добра и услуге               

                 

714510 Порези, таксе и накнаде на 
моторна возила 41,000,000 42,348,853 103.29%    41,000,000 42,348,853 103.29% 

714540 Накнаде за коришћење 
добара од општег интереса 2,300,000 5,882,960 255.78%    2,300,000 5,882,960 255.78% 

714550 Концесионе накнаде и 
боравишне таксе 11,200,000 9,570,137 85.45%    11,200,000 9,570,137 85.45% 

714560 Општинске и градске 
накнаде 58,000,000 69,525,106 119.87%    58,000,000 69,525,106 119.87% 

  Укупно 714000: 112,500,000 127,327,056 113.18%    112,500,000 127,327,056 113.18% 

           

716000 Други порези                 

                   

716110 Комунална такса на фирму 72,000,000 93,515,284 129.88%    72,000,000 93,515,284 129.88% 

  Укупно 716000: 72,000,000 93,515,284 129.88%    72,000,000 93,515,284 129.88% 
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732000 Донације од међуна-
родних организација                 

                   

732140 Текуће донације од 

међународних организација 

у корист нивоа градова    850,387 834,000 98.07% 850,387 834,000 98.07% 

732240 Капиталне донације од 
међународних организација 
у корист нивоа градова    1,800,000 1,620,000 90.00% 1,800,000 1,620,000 90.00% 

  Укупно 732000:    2,650,387 2,454,000 92.59% 2,650,387 2,454,000 92.59% 

733000 Трансфери од других  
нивоа власти                 

                   

733141 Ненаменски трансфер од 
Републике у корист нивоа 
градова 566,901,040 566,901,040 100.00%    566,901,040 566,901,040 100.00% 

733142 Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа 
градова    2,250,000 2,684,000 119.29% 2,250,000 2,684,000 119.29% 

733144 Текући наменски трансфери, 
у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа 
градова 99,533,480 111,984,962 112.51% 1,614,954 1,674,000 103.66% 101,148,434 113,658,962 112.37% 

733241 Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист новоа 
градова 70,611,995 72,010,450 101.98% 11,566,276   82,178,271 72,010,450 87.63% 

  Укупно 733000: 737,046,515 750,896,452 101.88% 15,431,230 4,358,000 28.24% 752,477,745 755,254,452 100.37% 

                   

741000 Приходи од имовине                 

                   

741140 Камате на средства 
консолидованог рачуна 
трезора града 12,500,000 861,754 6.89%    12,500,000 861,754 6.89% 

741410 Приход од имовине који 
припада имаоцима полиса 
осигурања    50,000 47,000 94.00% 50,000 47,000 94.00% 
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741520 Накнада за коришћење 
шумског и пољопривредног 
земљишта 500,000 455,229 91.05%  9,000  500,000 464,229 92.85% 

741530 Накнада за коришћење 
простора и грађевинског 
земљишта 58,050,000 116,536,193 200.75%    58,050,000 116,536,193 200.75% 

741590 Накнаде за заштиту животне 
средине 2,500,000 2,342,972 93.72%    2,500,000 2,342,972 93.72% 

  Укупно 741000: 73,550,000 120,196,148 163.42% 50,000 56,000 112.00% 73,600,000 120,252,148 163.39% 
           

742000 Приходи од продаје добара 
и услуга                 

                   

742120 Приходи од продаје добара 
и услуга или закупа од 
стране тржишних органи-
зација у корист нивоа 
републике 200,000 9,488 4.74%    200,000 9,488 4.74% 

742140 Приходи од продаје добара 
и услуга или закупа  од стра-
не тржишних организација у 
корист нивоа градова 118,000,000 121,770,397 103.20% 43,387,349 34,125,000 78.65% 161,387,349 155,895,397 96.60% 

742240 Таксе у корист нивоа 
градова  15,000,000 13,774,350 91.83%    15,000,000 13,774,350 91.83% 

742250 Таксе у корист нивоа 
општина (Накнада за 
уређивање грађевинског 
земљишта) 2,000,000 1,197,368 59.87%    2,000,000 1,197,368 59.87% 

742340 Приходи буџета града од 
спредне продаје добра и 
услуге које врше државне 
нетржишне јединице 10,000 450 4.50% 2,570,000 1,068,000 41.56% 2,580,000 1,068,450 41.41% 

742370 Приходи индиректних 
корисника буџетских 
средстава који се остварују 
додатним активностима    660,000 504,000 76.36% 660,000 504,000 76.36% 

  Укупно 742000: 135,210,000 136,752,053 101.14% 46,617,349 35,697,000 76.57% 181,827,349 172,449,053 94.84% 
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743000 Новчане казне и одузета 
имовинска корист                 

                   

743324 Приходи од новчаних казни 
за прекршаје предвиђење 
прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима 33,200,000 34,991,392 105.40%    33,200,000 34,991,392 105.40% 

743340 Приходи од новчаних казни 
за прекршаје у корист нивоа 
градова  4,000,000 2,684,222 67.11%    4,000,000 2,684,222 67.11% 

743920 Остале новчане казне, 

пенали и приходи од одузете 

имовинске користи у корист 

нивоа Републике  10,408      10,408  

  Укупно 743000: 37,200,000 37,686,022 101.31%    37,200,000 37,686,022 101.31% 

           

744000 Добровољни трансфери  
од физичких и правних 
лица                 

                   

744140 Текући  добровољни транс-
фери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова 50,000 1,018,110  150,000 150,000 100.00% 200,000 1,168,110  

744240 Капитални  добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа 
градова 9,410,693 9,532,818 101.30%    9,410,693 9,532,818 101.30% 

  Укупно 744000: 9,460,693 10,550,928 111.52% 150,000 150,000 100.00% 9,610,693 10,700,928 111.34% 

           

745000 Мешовити и неодређени 
приходи                 

                   

745140 Мешовити и неодређени 
приходи у корист нивоа 
градова 40,590,127 6,692,657 16.49% 9,454,834 8,329,000 88.09% 50,044,961 15,021,657 30.02% 

  Укупно 745000: 40,590,127 6,692,657 16.49% 9,454,834 8,329,000 88.09% 50,044,961 15,021,657 30.02% 
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771000 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода                 

                   

771110 Меморандумске ставке  
за рефундацију расхода     148,000   148,000  

  Укупно 771000:     148,000   148,000  

           

772000 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године                 

                   

772110 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године    150,000   150,000   

  Укупно 772000:    150,000   150,000   

                   

781000 Трансфери између буџет-
ских корисника на истом 
нивоу                 

  
                 

781110 Трансфери између буџет-
ских корисника на истом 
нивоу    4,630,000 3,738,000 80.73% 4,630,000 3,738,000 80.73% 

  Укупно 781000:    4,630,000 3,738,000 80.73% 4,630,000 3,738,000 80.73% 

                   

811000 Примања од продаје 
непокретности                 

  
                 

811120 Примања од продаје непо-
кретности у корист нивоа 
Републике (примања од 
откупа станова у државној 
својини)    50,000 3,585,000  50,000 3,585,000  

  Укупно 811000:    50,000 3,585,000  50,000 3,585,000  
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812000 Примања од продаје 

покретне имовине                 

                   

812140 Примања од продаје покре-
тних ствари у корист нивоа 
градова    438,000 60,000 13.70% 438,000 60,000 13.70% 

  Укупно 812000:    438,000 60,000 13.70% 438,000 60,000 13.70% 

                   

822000 Примања од продаје 
залиха производње                 

                   

822140 Примања од продаје залиха 
производње у корист нивоа 
градова    18,200,000 15,594,000 85.68% 18,200,000 15,594,000 85.68% 

  Укупно 822000:    18,200,000 15,594,000 85.68% 18,200,000 15,594,000 85.68% 

           

823000 Примања од продаје робе 
за даљу продају                 

                   

823140 Примања од продаје робе за 
даљу продају у корист нивоа 
градова    23,601,520 22,017,000 93.29% 23,601,520 22,017,000 93.29% 

  Укупно 823000:    23,601,520 22,017,000 93.29% 23,601,520 22,017,000 93.29% 

           

841000 Примања од продаје 
земљишта                 

  
                 

841140 Примања од продаје 

земљишта у корист нивоа 

градова 221,672,716 76,549,842 34.53%    221,672,716 76,549,842 34.53% 

  Укупно 841000: 221,672,716 76,549,842 34.53%    221,672,716 76,549,842 34.53% 

  УКУПНО: 4,900,103,739 4,885,289,442 99.70% 165,250,683 140,013,363 84.73% 5,065,354,422 5,025,302,805 99.21% 
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Члан 9. 

 

    Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима: 
 

 Средства из буџета Средства из других извора Укупно 

Еконо- 

мска  

класифи- 

кација 

Врсте расхода и издатака 
План  

2021. године 

Извршење  

2021. године 

%  

извр- 

шења 

План  

2021. године 

Извршење  

2021. године 

%  

извр- 

шења 

План  

2021. године 

Извршење  

2021. године 

% извр- 

шења 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 871,757,801 860,561,346 98.72% 3,115,000 2,442,000 78.39% 874,872,801 863,003,346 98.64% 

412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 145,128,499 143,181,231 98.66% 540,000 407,000 75.37% 145,668,499 143,588,231 98.57% 

413000 Накнаде у натури 16,861,000 16,353,675 96.99% 742,500 667,000 89.83% 17,603,500 17,020,675 96.69% 

414000 Социјална давања запосленима 31,233,903 29,026,035 92.93% 1,800,342 4,298,000 238.73% 33,034,245 33,324,035 100.88% 

415000 Накнаде трошкова за запослене 1,042,000 797,242 76.51% 1,740,000 1,676,000 96.32% 2,782,000 2,473,242 88.90% 

416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 14,108,651 13,739,437 97.38%  202,000   14,108,651 13,941,437 98.81% 

421000 Стални трошкови 369,533,903 337,969,114 91.46% 8,039,066 7,331,000 91.19% 377,572,969 345,300,114 91.45% 

422000 Трошкови путовања 5,938,220 3,432,242 57.80% 4,736,996 1,834,000 38.72% 10,675,216 5,266,242 49.33% 

423000 Услуге по уговору 100,794,374 84,488,229 83.82% 12,746,420 7,363,000 57.77% 113,540,794 91,851,229 80.90% 

424000 Специјализоване услуге 305,929,067 291,945,154 95.43% 15,304,711 12,447,000 81.33% 321,233,778 304,392,154 94.76% 

425000 Текуће поправке и одржавање     432,420,447 417,335,666 96.51% 21,975,117 12,742,000 57.98% 454,395,564 430,077,666 94.65% 

426000 Материјал 69,284,947 56,407,036 81.41% 11,857,979 8,241,000 69.50% 81,142,926 64,648,036 79.67% 

444000 Пратећи трошкови задуживања 458,200 135,772 29.63% 82,000 16,000 19.51% 540,200 151,772 28.10% 

451000 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 15,000,000 15,000,000 100.00%     15,000,000 15,000,000 100.00% 

454000 Субвенције приватним 

предузећима  73,004,002 65,659,762 89.94%     73,004,002 65,659,762 89.94% 

463000 Трансфери осталим нивоима 

власти 453,350,411 418,924,624 92.41%     453,350,411 418,924,624 92.41% 

464000 Дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања 216,252,000 211,501,117 97.80%     216,252,000 211,501,117 97.80% 

465000 Остале дотације и трансфери 886,139 556,704 62.82% 1,153,189 1,155,000 100.16% 2,039,328 1,711,704 83.93% 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 117,080,503 100,368,579 85.73% 537,371 537,000 99.93% 117,617,874 100,905,579 85.79% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

481000 Дотације невладиним 

организацијама 100,299,709 94,710,298 94.43%     100,299,709 94,710,298 94.43% 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 5,981,000 2,315,231 38.71% 10,572,542 536,000 5.07% 16,553,542 2,851,231 17.22% 

483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 10,993,000 3,123,153 28.41% 460,000 350,000 76.09% 11,453,000 3,473,153 30.33% 

484000 Накнада штете за повреде или 

штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних 

узрока    10   10   

485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа 6,730,000 3,648,508 54.21%     6,730,000 3,648,508 54.21% 

499000 Средства резерве 5,284,597       5,284,597   

511000 Зграде и грађевински објекти 1,207,124,623 983,084,102 81.44% 38,398,174 2,628,000 6.84% 1,245,522,797 985,712,102 79.14% 

512000 Машине и опрема 82,382,780 56,856,225 69.01% 13,322,029 8,307,000 62.36% 95,704,809 65,163,225 68.09% 

513000 Остале некретнине и опрема 128,258,916 113,442,830 88.45% 892,000 639,000 71.64% 129,150,916 114,081,830 88.33% 

515000 Нематеријална имовина  56,584,177 55,691,035 98.42% 1,462,000 861,000 58.89% 58,046,177 56,552,035 97.43% 

522000 Залихе производње    7,350,000 8,148,000 110.86% 7,350,000 8,148,000 110.86% 

523000 Залихе робе за даљу продају    8,423,237 7,225,000 85.77% 8,423,237 7,225,000 85.77% 

541000 Земљиште 46,400,870 15,542,882 33.50%     46,400,870 15,542,882 33.50% 

621000 Набавка домаће финансијске 

имовине 10,000,000 10,000,000 100.00%     10,000,000 10,000,000 100.00% 

УКУПНО: 4,900,103,739 4,405,797,229 89.91% 165,250,683 90,052,000 54.49% 5,065,354,422 4,495,849,229 88.76% 
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Члан 10. 

 

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2021. годину и наредне две године и реализовани пројекти у 2021. години исказани су у прилогу 2.  

У прилогу 2а исказани су капитални пројекти по изворима финансирања. 
 

Прилог  2 

Kапитални пројекти у периоду 2021 - 2023. године 

            

    4,924,498 4,286,653 159,346 108,037 99,707 114,000 323,500 1,210,262 

            
 

Приоритет Назив капиталног пројекта 
Година почетка - 

пројекта 

Година 

завршетка 

финанси-

рања  

пројекта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Реализо- 

вано 

закључно  

са  

31.12.2019. 

године 

 Реали- 

звано  

у 2020. 

години 

Обезбе- 

ђено  

у буџету 

2021.  

године 

Реали- 

зовано                                                   

2021. 

године 

2022  2023 
Након  

2023 

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

1 (П 5008) 
"Изградња Источне обилазнице" - Градска 

управа 
1986 2023 850,000 298,800 7,260 1,000   10,000 217,500 315,440 

2  

(ПА-0001 

ПА- 0004) 

"Одвођење и пречишћавање отпадних вода 

на територији града Крушевца" (фабрика 

отпадних вода и колектори) - ЈКП 

"Водовод" Крушевац и учешће Градске 

управе у пројектима 

2013 2021 2,711,671 3,928,680 68,542 3,037         

3 (П 5003) 

Реконструкција, рационализација и 

одржавање јавног осветљења у насељеним 

местима града Крушевца - Градска управа 

2013 2033 686,971 59,173 59,010 63,000 59,009 63,000 65,000 370,118 

4 (П 5002) 

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 41,000 524,704 
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                                                                   Прилог  2a 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2021 - 2023. године 

             

       159,346 108,037 97,707 114,000 323,500 1,210,262 

             

           (у 000 динара) 

Р. 

бр. 
Назив капиталног пројекта Програм 

Програмска 

активност / 

Пројекат 

Конто 

3. 

ниво 

Конто 

4. ниво 
Извор 

Реализовано 

2020. год. 

Буџет 

2021 

Реализовано              

2021. 
2022  2023 

Након  

2023 

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

1 
"Изградња источне обилазнице" - 

Градска управа 
0701 П 5008 

541 5411 
1       10,000 117,500   

9 7,260 1,000         

511 5112 7         100,000 315,440 

2 

"Одвођење и пречишћавање отпадних 

вода на територији града Крушевца" 

(фабрика отпадних вода и колектори) 

- ЈКП "Водовод" Крушевац и учешће 

Градске управе у пројектима 

0401 ПA  0004 

541 
5411 1 1,380 537         

5411 9 5,100           

511 5114 1   2,500         

451 4512 
4 3,103           

7 58,959           

3 

Реконструкција, рационализација и 

одржавање јавног осветљења у 

насељеним местима града Крушевца - 

Градска управа 

1102 П 5003 

513 5131 1 59,010     63,000 65,000 370,118 

513 5131 13   63,000 59,009       

4 

Реконструкција, рационализација и 

одржавање јавног осветљења у 

насељеним местима града Крушевца - 

Градска управа 

1102 П 5002 

513 5131 1 24,534 39,000 38,698 41,000 41,000 524,704 

513 5131 13 

  

2,000 2,000       
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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 
експропријацији земљишта.  

У 2021. години донета су решења о 
експропријацији земљишта за преостале власнике.  

 
Пројекат број 2 - Одвођење и пречишћавање 

отпадних вода на територији града Крушевца 
(Фабрика отпадних вода и колектори) 

 
Циљ пројекта је рехабилитација и проширење 

канализационог система отпадних вода за град 
Крушевац и 17 приградских и сеоских насеља 
најближих граду, као и изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода са подручја 
обухваћеног пројектом.  

Главни ефекти овог пројекта су: смањење ризика 
по здравље становништва и заштита подземних и 
површинских вода од загађења. Пројектом је 
предвиђена изградња 17 km главних водова и 
колектора и 23 km канализационе мреже.  

У 2013. години изабран је конзорцијум предузећа 
на челу са Gauff Ingenieure из Франкфурта, за послове 
пројектовања и припреме тендерске документације и 
у току је израда главних пројеката. 

У 2014. години извршен је откуп земљишта у 
износу од 2.073.052 динара. 

У 2015. години настављено је са активностима на 
откупу земљишта, за који је из буџета Града плаћено 
2.269.669 динара, и започети су радови на главним 

градским колекторима из прве групе пројеката 
Компоненте 1 (ЛОТ 1).  

У 2016. години завршен је откуп земљишта за 
колекторе из прве групе пројеката Компоненте 1 
(ЛОТ 1), за који је из буџета Града плаћено је 790.980 
динара, и изведени су радови на изградњи колектора 
(ЛОТ 1) у вредности од 126.918.000 динара (обавеза 
ЈКП Водовод Крушевац је 6.044.000 динара, док је 
обавеза Републике Србије 120.874.000 динара. 

У 2017. години Министарство за грађевинарство, 
саобраћај и инфраструктуру извршило ревизију 
Идејног пројекта за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода, са позитивним 
закључком, и већим делом су изведени радови на 
изградњи друге групе колектора (ЛОТ 2) и 
канализационих мрежаd. Укупна вредност изведених 
радова на изградњи колектора (ЛОТ 2) у 2017. години 
је 431.556.620 РСД од чега је обавеза плаћања ЈКП 
Водовод Крушевац – 21.577.831 РСД, док је обавеза 
плаћања Републике Србије – 409.978.789 РСД. 

Такође, урађен је Пројекат за грађевинску 
дозволу и добијена је грађевинска дозвола за 
изградњу постројења за прикупљање и пречишћавање 
отпадних вода.  

У 2018. години започета је експропријација 
земљишта за регулацију Гарског потока, завршени су 
радови на изградњи колектора (ЛОТ 2) и започети су 
радова на изградњи постројења за пречишћавање 
отпадних вода. 

У 2019. години године завршени су радови на 
изградњи колектора (ЛОТ 2) и завршен је технички 
преглед свих колектора осим Кошијског колектора, а 
у току су и радови на групи колектора ЛОТ 3 (ЛОТ 2 
адендум бр. 4). Завршени су и радова на изградњи 
постројења за пречишћавање отпадних вода. Такође, 
је вршена исплата накнаде на име експропријације 
земљишта за регулацију Гарског потока. 

У 2020. години завршени су радови на изградњи 
колектора. Започет је пробни рад постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и започето је 
вршење техничког прегледа ППОВ. Такође, извршена 
је исплата накнаде за експропријацију земљишта за 
ППОВ и исплаћивана је накнада на име 
експропријације земљишта за регулацију Гарског 
потока. 

У 2021. години је исходована употребна дозвола. 
Није вршено плаћање по основу експропријације 
земљишта за регулацију Гарског потока јер постоји 
проблем проналаска свих законских наследника како 
би се поступак експропријације земљишта привео 
крају.  

 
Пројекат број 3 - Реконструкција, рационали-

зација и одржавање јавног осветљења у насељеним 
местима града Крушевца 

 
Пројекат се реализује кроз јавно приватно 

партнерство и подразумева замену 12.545 натријумо-
вих и живиних светиљки/сијалица ЛЕД светиљкама 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 
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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. 
 
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 2019. години извршено је плаћање уговорене 

накнаде приватном партнеру, из буџетских средстава 
Града, у износу од 59.172.553,96 динара. 

 
У 2020. години извршено је плаћање уговорене 

накнаде приватном партнеру, из буџетских средстава 
Града, у износу од 59.009.994 динара. 

 
У 2021. годин извршено је плаћање уговорене 

накнаде приватном партнеру у износу од 
59.009.328,87 динара. 

 
Пројекат број 4 – Реконструкција, рациона-

лизација 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. 
Такође, извршено је плаћање уговорене накнаде 
приватном партнеру, из буџетских средстава Града, у 
износу од 24.533.815 динара. 

У 2021. години извршено је плаћање уговорене 
накнаде приватном партнеру у износу од 
40.697.856,09 динара.  
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Члан 11. 

 
 Укупно планирани и извршени расходи и издаци у посматраном периоду према функционалној класификацији износе у динарима: 
 

Функци- 
онална 

 класифи- 
кација  

Функција 

Планирани 
расходи и 
издаци из 

буџета 

Извршени 
расходи и 
издаци из 

буџета 

% 
оства-
рења 

Планирани 
расходи и 
издаци из 

других 
извора 

Извршени  
расходи и 
издаци из 

других 
извора 

% оства-
рења 

Укупно 
планирани 
расходи и 

издаци 

Укупно 
извршени 
расходи и 

издаци 

% 
оства-
рења 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   267,035,101        228,308,744       85.50%       537,371           537,000       99.93%   267,572,472       228,845,744 85.53% 

040 Породица и деца     55,791,000           42,043,526       75.36%     537,371        537,000       99.93%     56,328,371       42,580,526 75.59% 

070 Социјална помоћ угроженом 

становништву некласифи-кована 

на другом месту 133,165,830         112,365,800       84.38%       133,165,830       112,365,800 84.38% 

090 Социјална заштита некласи-

фикована на другом месту   78,078,271       73,899,418       94.65%       78,078,271       73,899,418 94.65% 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ   752,991,999        671,965,849       89.24%  43,927,334        8,239,000       18.76%  796,919,333       680,204,849 85.35% 

111 Извршни и законодавни органи 43,643,295           38,946,626       89.24%          43,643,295       38,946,626 89.24% 

133 Остале опште услуге  678,620,676        615,191,940       90.65%  40,048,496       7,050,000       17.60% 718,669,172       622,241,940 86.58% 

160 Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту     30,728,028          17,827,283       58.02%  3,878,838       1,189,000       30.65% 34,606,866       19,016,283 54.95% 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ    80,087,356           67,812,965       84.67%          80,087,356       67,812,965 84.67% 

320 Услуге противпожарне заштите   38,709,967       36,327,774       93.85%      38,709,967       36,327,774 93.85% 

330 Судови       8,177,389          7,308,925       89.38%            8,177,389       7,308,925 89.38% 

360 Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту     33,200,000          24,176,266       72.82%         33,200,000       24,176,266 72.82% 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 1,236,395,814       1,046,080,082       84.61%  20,124,309        6,702,000       33.30% 1,256,520,123       1,052,782,082 83.79% 

411 Општи економски и комерцијални 

послови 

                

9,935,000       

                

9,935,000       100.00%                                      

                

9,935,000       9,935,000 100.00% 

412 Општи послови по питању рада      24,200,000       19,458,624       80.41%         24,200,000       19,458,624 80.41% 

421 Пољопривреда   71,989,002       63,608,562       88.36%                       71,989,002       63,608,562 88.36% 

436 Остала енергија    39,660,427          35,264,681       88.92%                                           39,660,427       35,264,681 88.92% 

451 Друмски саобраћај 1,016,981,723       859,819,065       84.55%              296          1,016,982,019       859,819,065 84.55% 

454 Ваздушни саобраћај         500,000                 368,948       73.79%               500,000       368,948 73.79% 

473 Туризам     48,820,110            43,543,818       89.19%     9,052,737         6,702,000       74.03%      57,872,847       50,245,818 86.82% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

490 Економски послови 

некласификовани на другом месту      24,309,552           14,081,384       57.93%   11,071,276               35,380,828       14,081,384 39.80% 

500 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
   207,175,921         195,132,658       94.19%       207,175,921       195,132,658 94.19% 

520 Управљање отпадним водама      18,681,120              9,439,838       50.53%           18,681,120       9,439,838 50.53% 

540 
Заштита биљног и животињског 
света и крајолика    173,202,046         173,194,174       100.00%         173,202,046       173,194,174 100.00% 

550 
Заштита животне средине - 
истраживање и развој        5,845,000            4,735,531       81.02%            5,845,000       4,735,531 81.02% 

560 Заштита животне средине 
некласификована на другом месту     9,447,755          7,763,115       82.17%           9,447,755       7,763,115 82.17% 

600 
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ 541,274,211       494,597,981       91.38%        541,274,211       494,597,981 91.38% 

620 Развој заједнице      41,000,000        40,832,489       99.59%        41,000,000       40,832,489 99.59% 

630 Водоснабдевање   129,700,000          121,753,579       93.87%        129,700,000       121,753,579 93.87% 

640 Улична расвета   199,300,000         172,818,379       86.71%         199,300,000       172,818,379 86.71% 

660 
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 171,274,211          159,193,534       92.95%        171,274,211       159,193,534 92.95% 

700 ЗДРАВСТВО    194,112,000         193,839,663       99.86%         194,112,000       193,839,663 99.86% 

722 
Специјализоване медицинске 

услуге    1,560,000              1,297,170       83.15%           1,560,000       1,297,170 83.15% 

740 Услуге јавног здравства    192,052,000        192,042,493       100.00%        192,052,000       192,042,493 100.00% 

760 
Здравство некласификовано на 

другом месту          500,000            500,000       100.00%             500,000       500,000 100.00% 

800 
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 
  713,175,070         674,236,084       94.54%   66,328,400       43,185,000 65.11%    779,503,470       717,421,084 92.04% 

810 Услуге рекреације и спорта 316,921,404          296,701,225       93.62%   28,006,391       24,145,000       86.21%    344,927,795       320,846,225 93.02% 

820 Услуге културе   367,103,666          348,440,519       94.92% 38,322,009 19,040,000 49.68% 405,425,675 367,480,519 90.64% 

830 Услуге емитовања и штампања      17,150,000         17,094,340       99.68%           17,150,000       17,094,340 99.68% 

840 Верске и остале услуге заједнице 12,000,000           12,000,000       100.00%       12,000,000       12,000,000 100.00% 

900 ОБРАЗОВАЊЕ    907,856,267        833,823,203       91.85% 34,333,269       31,389,000 91.42%    942,189,536       865,212,203 91.83% 

911 Предшколско образовање  471,160,000          460,634,772       97.77% 32,432,933 30,652,000 94.51% 503,592,933 491,286,772 97.56% 

912 Основно образовање    321,412,613        270,060,260       84.02%        321,412,613       270,060,260 84.02% 

920 Средње образовање    99,910,279            90,249,936       90.33%            99,910,279       90,249,936 90.33% 

950 
Образовање које није дефинисано 
нивоом       8,371,000             5,939,604       70.95%              8,371,000       5,939,604 70.95% 

960 Помоћне услуге образовању       7,002,375           6,938,631       99.09%   1,900,336            737,000       38.78%       8,902,711       7,675,631 86.22% 

УКУПНО: 4,900,103,739       4,405,797,229       89.91% 165,250,683       90,052,000       54.49% 5,065,354,422       4,495,849,229 88.76% 
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II - ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 12. 
 

 Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по корисницима, економској класификацији, програмима, програмским активностима и изворима 
финансирања износе у динарима: 

 
    БУЏЕТ ДРУГИ ИЗВОРИ УКУПНО 
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О  п  и  с 
План 2021. 

године 

Извршење 

2021. године 

План 2021. 

године 

Извршење 

2021. године 

План 2021. 

године 

Извршење 

2021.  
године 

Разлика 
планираних и 

извршених 

средстава 

% извр-

шења 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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) 4,312,000 4,311,013     4,312,000 4,311,013 987 99.98% 

    
 

   
2 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 717,200 717,094     717,200 717,094 106 99.99% 

        3 414000 Социјална давања запосленима 201,000 166,667     201,000 166,667 34,333 82.92% 

        4 421000 Стални трошкови 5,327,095 5,327,095     5,327,095 5,327,095  100.00% 

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

        6 423000 Услуге по уговору 16,888,000 16,021,425     16,888,000 16,021,425 866,575 94.87% 

        7 424000 Специјализоване услуге 300,000      300,000  300,000  

    
 

   
8 481000 Дотације невладиним 

организацијама (политичке партије) 3,233,000 3,230,817     3,233,000 3,230,817 2,183 99.93% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 30,983,295 29,774,111   30,983,295 29,774,111 1,209,184 96.10% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  30,983,295 29,774,111             

                        

    
 

   
  УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО 

СКУПШТИНЕ ГРАДА: 30,983,295 29,774,111   30,983,295 29,774,111 1,209,184 96.10% 

          Укупно Скупштина града: 30,983,295 29,774,111   30,983,295 29,774,111 1,209,184 96.10% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                      

          УКУПНО РАЗДЕО 1: 30,983,295 29,774,111   30,983,295 29,774,111 1,209,184 96.10% 

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) 3,790,000 3,767,025     3,790,000 3,767,025 22,975 99.39% 

    
 

   
10 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 640,000 627,210     640,000 627,210 12,790 98.00% 

        11 414000 Социјална давања запосленима 134,000 111,111     134,000 111,111 22,889 82.92% 

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

        13 422000 Трошкови путовања  1,000,000 111,353     1,000,000 111,353 888,647 11.14% 

        14 423000 Услуге по уговору 5,696,000 4,446,222     5,696,000 4,446,222 1,249,778 78.06% 

        15 426000 Материјал 250,000 81,292     250,000 81,292 168,708 32.52% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0002: 11,560,000 9,144,213   11,560,000 9,144,213 2,415,787 79.10% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  11,560,000 9,144,213             

                        

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА: 11,560,000 9,144,213   11,560,000 9,144,213 2,415,787 79.10% 

          Укупно Градоначелник: 11,560,000 9,144,213   11,560,000 9,144,213 2,415,787 79.10% 

                      

          УКУПНО РАЗДЕО 2: 11,560,000 9,144,213   11,560,000 9,144,213 2,415,787 79.10% 

                   

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 28,302     1,100,000 28,302 1,071,698 2.57% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0002: 1,100,000 28,302     1,100,000 28,302 1,071,698 2.57% 
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          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  1,100,000 28,302          

                           

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО 

ГРАДСКОГ ВЕЋА: 1,100,000 28,302     1,100,000 28,302 1,071,698 2.57% 

          Укупно Градско веће: 1,100,000 28,302     1,100,000 28,302 1,071,698 2.57% 

                        

          УКУПНО РАЗДЕО 3: 1,100,000 28,302     1,100,000 28,302 1,071,698 2.57% 

                   

                   

4  03 96446  

   

 

 

ГРАДСКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО                 

    

0602 

   

 

 

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ              

     0004     ПА: Градско правобранилаштво              

       330   Судови              

                        

    

 

   

17 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених (зараде) 3,892,100 3,892,065     3,892,100 3,892,065 35 100.00% 

    

 

   

18 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 650,000 648,029     650,000 648,029 1,971 99.70% 

        19 414000 Социјална давања запосленима 231,000 85,555   231,000 85,555 145,445 37.04% 

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

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0004: 4,778,100 4,625,649     4,778,100 4,625,649 152,451 96.81% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  4,778,100 4,625,649             

                        

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО 

ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА: 4,778,100 4,625,649     4,778,100 4,625,649 152,451 96.81% 

    

 

   

 

 

Укупно Градско 

правобранилаштво: 4,778,100 4,625,649     4,778,100 4,625,649 152,451 96.81% 

                        

          УКУПНО РАЗДЕО 4: 4,778,100 4,625,649     4,778,100 4,625,649 152,451 96.81% 
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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) 2,300,281 2,300,280     2,300,281 2,300,280 1 100.00% 

    
 

   
22 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 382,999 382,996     382,999 382,996 3 100.00% 

        23 414000 Социјална давања запосленима 199,289    199,289  199,289  

    
 

   
  Укупно програмска активност 

0005: 2,882,569 2,683,276     2,882,569 2,683,276 199,293 93.09% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  2,882,569 2,683,276             

                        

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО 

ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА: 2,882,569 2,683,276     2,882,569 2,683,276 199,293 93.09% 

          Укупно Заштитник грађана: 2,882,569 2,683,276     2,882,569 2,683,276 199,293 93.09% 

                        

          УКУПНО РАЗДЕО 5: 2,882,569 2,683,276     2,882,569 2,683,276 199,293 93.09% 

                        

                        

6  05 05511       ГРАДСКА УПРАВА                 

    

1101 

   

 

 

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ              

    

 

0001   

 

 

ПА: Просторно и урбанистичко 

планирање              

       620   Развој заједнице              

                        

        312.1 423000 Услуге по уговору 55,139 55,134     55,139 55,134 5 99.99% 

        313.1 512000 Машине и опрема 944,861 944,861     944,861 944,861  100.00% 

        109 515000 Нематеријална имовина 40,000,000 39,832,494     40,000,000 39,832,494 167,506 99.58% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 41,000,000 40,832,489   41,000,000 40,832,489 167,511 99.59% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  40,000,000 39,832,494          
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  07 Трансфери од других нивоа 
власти (Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре) 1,000,000 999,995             

                           

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 41,000,000 40,832,489     41,000,000 40,832,489 167,511 99.59% 

    
 

   
  

              

    
 

   
  

              

    

1102 

   

 

 

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ              

    

 

0001   

 

 

ПА: Управљање/одржавање 

јавним осветљењем               

       640   Улична расвета              

                        

        114 421000 Стални трошкови 52,000,000 31,945,874     52,000,000 31,945,874 20,054,126 61.43% 

        115 424000 Специјализоване услуге 2,400,000 1,660,464     2,400,000 1,660,464 739,536 69.19% 

        116 425000 Текуће поправке и одржавање  40,800,000 39,504,856     40,800,000 39,504,856 1,295,144 96.83% 

        117 444000 Пратећи трошкови задуживања 100,000      100,000  100,000  

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 95,300,000 73,111,194     95,300,000 73,111,194 22,188,806 76.72% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  95,300,000 73,111,194             

                        

                        

    

 

 

5003 

 

 

 

П: Реконструкција, 

рационализација и одржавање 

јавног осветљења у насељеним 

местима града Крушевца              

       640   Улична расвета              

                        

        119.1 513000 Остале некретнине и опрема 63,000,000 59,009,329     63,000,000 59,009,329 3,990,671 93.67% 

          Укупно пројекат 5003: 63,000,000 59,009,329     63,000,000 59,009,329 3,990,671 93.67% 

          Извори финансирања                 

    

 

   

 

 

13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

средства од општих прихода 

буџета 63,000,000 59,009,329             
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5002 

 

 

 

 

П: Реконуструкција, 

рационализација и одржавање 

преосталог јавног осветљења на 

територији града Крушевца              

       640   Улична расвета              

                        

        118 513000 Остале некретнине и опрема 39,000,000 38,697,856     39,000,000 38,697,856 302,144 99.23% 

        118.1 513000 Остале некретнине и опрема 2,000,000 2,000,000     2,000,000 2,000,000  100.00% 

          Укупно пројекат 5002: 41,000,000 40,697,856   41,000,000 40,697,856 302,144 99.26% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  39,000,000 38,697,856          

    

 

   

 

 

13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

средства од општих прихода 

буџета 2,000,000 2,000,000             

                        

                   

    

 0002 

  

 

 

ПА: Одржавање јавних зелених 

површина               

    

 

  

540   Заштита биљног и животињског 

света и крајолика              

                        

        106 424000 Специјализоване услуге 173,202,046 173,194,174     173,202,046 173,194,174 7,872 100.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0002: 173,202,046 173,194,174     173,202,046 173,194,174 7,872 100.00% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  173,202,046 173,194,174             

                        

                   

    

 0003 

  

 

 

ПА: Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене               

    

 

  

660   Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом 

месту              

                        

        120 421000 Стални трошкови  140,674,341 140,579,906     140,674,341 140,579,906 94,435 99.93% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0003: 140,674,341 140,579,906   140,674,341 140,579,906 94,435 99.93% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  140,674,341 140,674,341             
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0004     ПА: Зоохигијена              

    

 

  

 
660 

  Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом 
месту              

                        

        121 424000 Специјализоване услуге  13,100,000 10,594,620     13,100,000 10,594,620 2,505,380 80.87% 

    
 

   
122 485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа   5,000,000 3,620,308     5,000,000 3,620,308 1,379,692 72.41% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0004: 18,100,000 14,214,928     18,100,000 14,214,928 3,885,072 78.54% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  18,100,000 14,214,928             

                        

    
 0006    

 
ПА: Одржавање гробаља и 

погребне услуге              

    

   660  

 

Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом 

месту              

                        

        123.1 511000 Зграде и грађевински објекти          

        124 541000 Земљиште 10,000,000 4,398,700     10,000,000 4,398,700 5,601,300 43.99% 

        124.1 541000 Земљиште 2,499,870      2,499,870  2,499,870  

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0006: 12,499,870 4,398,700   12,499,870 4,398,700 8,101,170 35.19% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  10,000,000 4,398,700          

    

 

   

 

 

13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

средства од самодоприноса месних 

заједница при гашењу рачуна 

крајем 2017. године 2,499,870              

                        

    
 0007    

 
ПА: Производња и дистрибуција 

топлотне енергије              

       436   Остала енергија              

                        

        83 511000 Зграде и грађевински објекти 28,660,427 25,264,681     28,660,427 25,264,681 3,395,746 88.15% 

        83.1 511000 Зграде и грађевински објекти 1,000,000      1,000,000  1,000,000  

    
 

   
322.1 621000 Набавка домаће финансијске 

имовине 10,000,000 10,000,000     10,000,000 10,000,000  100.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0007: 39,660,427 35,264,681   39,660,427 35,264,681 4,395,746 88.92% 
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          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  28,660,427 25,264,681          

    

 

   

 

 

07 Трансфери од других нивоа 

власти (Министарство финансија) 10,000,000 10,000,000          

    

 

   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине  1,000,000               

                   

                        

    

 

 

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              

                        

        298 511000 Зграде и грађевински објекти 209,221 112,532     209,221 112,532 96,689 53.79% 

        292 513000 Остале некретнине и опрема 2,714,484 1,126,621     2,714,484 1,126,621 1,587,863 41.50% 

        292.1 513000 Остале некретнине и опрема 4,500,000 4,500,000     4,500,000 4,500,000  100.00% 

          Укупно пројекат 5020: 7,423,705 5,739,153   7,423,705 5,739,153 1,684,552 77.31% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  2,923,705 1,239,153          

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 

власти (Министарство заштите 

животне средине) 4,500,000 4,500,000             

                   

    
  

  
 

          

    

 0008 

  

 

 

ПА: Управљање и снабдевање 

водом за пиће               

       630   Водоснабдевање              

                        

        110 421000 Стални трошкови 1,600,000 1,450,064     1,600,000 1,450,064 149,936 90.63% 

        111 424000 Специјализоване услуге  100,000 36,294     100,000 36,294 63,706 36.29% 

        112 425000 Текуће поправке и одржавање 9,400,000 9,399,872     9,400,000 9,399,872 128 100.00% 

        113 511000 Зграде и грађевински објекти 48,648,256 44,432,607     48,648,256 44,432,607 4,215,649 91.33% 

        113.1 511000 Зграде и грађевински објекти 69,951,744 66,434,742     69,951,744 66,434,742 3,517,002 94.97% 

    
 

   
  Укупно програмска активност 

0008: 129,700,000 121,753,579   129,700,000 121,753,579 7,946,421 93.87% 
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          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  59,748,256 55,318,837          

    

 

   

 

 

13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

средства од општих прихода 

буџета 69.800.000 динара и од 

самодоприноса месних заједница 

при гашењу рачуна крајем 2017. 

године 151.744 динара (извршено 

од општих прихода буџета 

66.434.742) 69,951,744 66,434,742             

                           

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 720,560,389 667,963,500   720,560,389 667,963,500 52,596,889 92.70% 

                      

                   

    

1501 

   

 

 

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ            

    

 

0001   

 

 

ПА: Унапређење привредног 

инвестиционог амбијента             

    

 

  411 

  Општи економски и 

комерцијални послови            

    
 

   
  

            

    

 

   

75 454000 Субвенције приватним 

предузећима  7,000,000 7,000,000   7,000,000 7,000,000  100.00% 

    

 

   

75.1 454000 Субвенције приватним 

предузећима 2,935,000 2,935,000   2,935,000 2,935,000  100.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 9,935,000 9,935,000   9,935,000 9,935,000  100.00% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  7,000,000 7,000,000          

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 

власти (Кабинет министра без 

портфеља задуженог за иновације 

и технолошки развој) 2,935,000 2,935,000             
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 0002 

  
 

 
ПА: Мере активне политике 

запошљавања               

       412   Општи послови по питању рада              

                        

    

  

 

 76 464000 Дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 
(Националној служби за 
запошљавање) 24,200,000 19,458,624     24,200,000 19,458,624 4,741,376 80.41% 

    

  

 

   Укупно програмска активност 

0002: 24,200,000 19,458,624   24,200,000 19,458,624 4,741,376 80.41% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  24,200,000 19,458,624             

                           

    

  

 

   УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 34,135,000 29,393,624   34,135,000 29,393,624 4,741,376 86.11% 

                        

                   

    

1502  

 

  

 

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА              

    

 0002 

 

  

 

ПА: Промоција туристичке 

понуде              

       473   Туризам              

                        

        95 421000 Стални трошкови 750,000 37,453     750,000 37,453 712,547 4.99% 

        96 423000 Услуге по уговору 5,500,000 3,359,619     5,500,000 3,359,619 2,140,381 61.08% 

        97 426000 Материјал 300,000 242,130     300,000 242,130 57,870 80.71% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0002: 6,550,000 3,639,202   6,550,000 3,639,202 2,910,798 55.56% 

          Извори финансирања            

          01 Приходи из буџета 6,550,000 3,639,202           

                         

    

 

   

 

 

УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 6,550,000 3,639,202   6,550,000 3,639,202 2,910,798 55.56% 
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0101 

   

 

 

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ              

    

 0001 

  

 

 

ПА: Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници               

       421   Пољопривреда              

                        

        77 423000 Услуге по уговору 1,420,000 557,700     1,420,000 557,700 862,300 39.27% 

        77.1 423000 Услуге по уговору 50,000      50,000  50,000  

        78 424000 Специјализоване услуге 8,298,291 8,216,061     8,298,291 8,216,061 82,230 99.01% 

        79 425000 Текуће поправке и одржавање  12,000,000 11,958,331     12,000,000 11,958,331 41,669 99.65% 

    

 

   
80 454000 

Субвенције приватним 

предузећима (газдинствима) 950,000 589,350     950,000 589,350 360,650 62.04% 

    

 

   
81 481000 

Дотације невладиним 

организацијама 4,151,709 4,151,708     4,151,709 4,151,708 1 100.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 26,870,000 25,473,150   26,870,000 25,473,150 1,396,850 94.80% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета 26,820,000 25,473,150          

    

 

   

  08 Добровољни трансфер од 

физичких и правних лица 50,000               

                        

                        

    

 0002 

  

 

 

ПА: Мере подршке руралном 

развоју               

       421   Пољопривреда              

                        

    
 

   
82 454000 Субвенције приватним 

предузећима (газдинствима) 30,180,000 23,196,410     30,180,000 23,196,410 6,983,590 76.86% 

    

 

   

82.1 454000 Субвенције приватним 

предузећима (газдинствима) 14,939,002 14,939,002     14,939,002 14,939,002  100.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0002: 45,119,002 38,135,412   45,119,002 38,135,412 6,983,590 84.52% 

          Извори финансирања               

          01 Приходи из буџета  30,180,000 23,196,410        

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 
власти (Министарство за бригу о 
селу) 14,939,002 14,939,002           

                      

    

 

   

 

 

УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 71,989,002 63,608,562   71,989,002 63,608,562 8,380,440 88.36% 
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0401 

   

 

 

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ              

    

 0001 

  

 

 

ПА: Управљање заштитом 

животне средине              

    

 

  

550   Заштита животне средине - 

истраживање и развој              

                        

        107 424000 Специјализоване услуге 1,045,000 41,958     1,045,000 41,958 1,003,042 4.02% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 1,045,000 41,958   1,045,000 41,958 1,003,042 4.02% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  1,045,000 41,958             

                   

    

 0002    

 

ПА: Праћење квалитета 

елемената животне средине              

    

   550   Заштита животне средине - 

истраживање и развој              

                        

        108 424000 Специјализоване услуге 4,800,000 4,693,573     4,800,000 4,693,573 106,427 97.78% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0002: 4,800,000 4,693,573   4,800,000 4,693,573 106,427 97.78% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  4,800,000 4,693,573             

                        

                        

    
 0004 

  
 

 
ПА: Управљање отпадним 

водама              

       520   Управљање отпадним водама              

                        

        104 425000 Текуће поправке и одржавање   8,000,000 7,999,838     8,000,000 7,999,838 162 100.00% 

        105 511000 Зграде и грађевински објекти 2,500,000 1,440,000     2,500,000 1,440,000 1,060,000 57.60% 

        105.1 511000 Зграде и грађевински објекти 6,243,120      6,243,120  6,243,120  

        105.2 511000 Зграде и грађевински објекти 1,879,000      1,879,000  1,879,000  

        105.3 511000 Зграде и грађевински објекти 59,000      59,000  59,000  

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0004: 18,681,120 9,439,838   18,681,120 9,439,838 9,241,282 50.53% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  10,500,000 9,439,838          

    

 

   

  08 Добровољни трансфер од 

физичких и правних лица 59,000            
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13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

средства месних заједница при 

гашењу рачуна крајем 2017. 

године: од самодоприноса 

5.971.120 динара и ненаменска 

средства 272.000 динара 6,243,120            

    

 

   

  15 Неутрошена средства донација 

из ранијих година - из 2020. 

године 1,879,000               

                   

                   

    

 

 

4007   

 

П: Пошумљавање у циљу 

заштите и очувања предеоног 

диверзититета у 2021. години на 

територији града Крушевца              

    

 

 

 560   Заштита животне средине 

некласификована на другом 

месту              

                        

        291 424000 Специјализоване услуге 200,000 199,993     200,000 199,993 7 100.00% 

        291.1 424000 Специјализоване услуге 591,736 591,736     591,736 591,736  100.00% 

          Укупно пројекат 4007: 791,736 791,729   791,736 791,729 7 100.00% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  200,000 199,993          

    

 

   

 

 

07 Трансфери од других нивоа 

власти (Министарство заштите 

животне средине) 591,736 591,736             

                        

    

 

 

4015 

 

 

 

П: Превенције нелегалног 

одлагања отпада и уклањање у 

2021. години на територији 

града Крушевца              

    

 

  

560   Заштита животне средине 

некласификована на другом 

месту              

                        

        316 421000 Стални трошкови 246,463 246,382     246,463 246,382 81 99.97% 

        316.1 421000 Стални трошкови 985,851 985,851     985,851 985,851  100.00% 

          
Укупно пројекат 4015: 1,232,314 1,232,233   1,232,314 1,232,233 81 99.99% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  246,463 246,382          
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07 Трансфери од других нивоа 

власти (Министарство заштите 

животне средине) 985,851 985,851             

                        

    

 

   

 

 

УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 26,550,170 16,199,331   26,550,170 16,199,331 10,350,839 61.01% 

                   

                   

    

0701 

   

 

 

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА              

    

 0002 

  

 

 

ПА: Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре              

       451   Друмски саобраћај              

                        

        84 423000 Услуге по уговору 150,000      150,000  150,000  

        85 424000 Специјализоване услуге 14,128,669 14,126,040     14,128,669 14,126,040 2,629 99.98% 

        85.1 424000 Специјализоване услуге 5,885,578 5,885,578     5,885,578 5,885,578  100.00% 

        86 425000 Текуће поправке и одржавање 278,800,000 272,904,976     278,800,000 272,904,976 5,895,024 97.89% 

        86.1 425000 Текуће поправке и одржавање 914,300      914,300  914,300  

        86.2 425000 Текуће поправке и одржавање 56,114,422 56,114,422     56,114,422 56,114,422  100.00% 

    

 

   

321.1 451000 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 15,000,000 15,000,000     15,000,000 15,000,000  100.00% 

        87 511000 Зграде и грађевински објекти 144,799,281 111,454,222     144,799,281 111,454,222 33,345,059 76.97% 

        87.3 511000 Зграде и грађевински објекти 121,893,832 26,501,710     121,893,832 26,501,710 95,392,122 21.74% 

        87.1 511000 Зграде и грађевински објекти 49,517,034 45,158,893     49,517,034 45,158,893 4,358,141 91.20% 

        88 541000 Земљиште 19,000,000 7,690,009     19,000,000 7,690,009 11,309,991 40.47% 

        88.1 541000 Земљиште 2,934,000      2,934,000  2,934,000  

        88.2 541000 Земљиште 3,930,000 2,894,600     3,930,000 2,894,600 1,035,400 73.65% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0002: 713,067,116 557,730,450   713,067,116 557,730,450 155,336,666 78.22% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета 456,877,950 406,175,247          

    

 

   

 

 

07 Трансфери од других нивоа 

власти (Министарство финансија) 77,000,000 77,000,000          

    

 

   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине  124,827,832 26,501,710          
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  13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година - пренета 
средства од самодоприноса месних 
заједница при гашењу рачуна 
крајем 2017. године 797,048            

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

средства од продаје земљишта 36,273,889 35,411,531          

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета сред-

ства од општих прихода буџета 16,376,097 12,641,962          

    

 

   

  15 Неутрошена средства донација 

из ранијих година - из 2020. 

године 

914,300 

              

                   

                   

    

 0005    

 

ПA: Унапређење безбедности 

саобраћаја              

    

   360  

 

Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом 

месту              

                        

        68 422000 Трошкови путовања  210,000 20,480     210,000 20,480 189,520 9.75% 

        69 423000 Услуге по уговору 4,230,000 3,402,343     4,230,000 3,402,343 827,657 80.43% 

        70 424000 Специјализоване услуге 8,560,000 4,927,900     8,560,000 4,927,900 3,632,100 57.57% 

        71 426000 Материјал 3,200,000 2,602,059     3,200,000 2,602,059 597,941 81.31% 

        72 511000 Зграде и грађевински објекти 1,150,000      1,150,000  1,150,000  

        73 512000 Машине и опрема 6,400,000 6,388,457     6,400,000 6,388,457 11,543 99.82% 

        74 513000 Остале некретнине и опрема 9,450,000 6,835,027     9,450,000 6,835,027 2,614,973 72.33% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0005: 33,200,000 24,176,266   33,200,000 24,176,266 9,023,734 72.82% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  33,200,000 24,176,266             

                        

      5008    П: Источна обилазница              

       451   Друмски саобраћај              

                        

        92.1 541000 Земљиште 1,000,000    1,000,000  1,000,000  

          Укупно пројекат 5008: 1,000,000    1,000,000  1,000,000  

          Извори финансирања          

    

 

   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине  1,000,000               
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5012   

 

П: Изградња аеродрома 

"Росуље"              

       454   Ваздушни саобраћај              

                        

        94 511000 Зграде и грађевински објекти 500,000 368,948     500,000 368,948 131,052 73.79% 

          Укупно пројекат 5012: 500,000 368,948   500,000 368,948 131,052 73.79% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  500,000 368,948             

                        

      5011    П: Трг Косовских јунака              

       451   Друмски саобраћај              

                        

        93 511000 Зграде и грађевински објекти 176,181,988 175,355,996     176,181,988 175,355,996 825,992 99.53% 

        93.1 511000 Зграде и грађевински објекти 126,732,619 126,732,619     126,732,619 126,732,619  100.00% 

          Укупно пројекат 5011: 302,914,607 302,088,615   302,914,607 302,088,615 825,992 99.73% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  176,181,988 175,355,996          

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година - пренета 
средства од продаје земљишта 5,230,158 5,230,158          

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година - пренета средства од 
општих прихода буџета 121,502,461 121,502,461             

                        

    

 

 

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              

                        

        89 422000 Трошкови путовања    296  296  296  

        90 423000 Услуге по уговору         

        91 426000 Материјал         

          Укупно пројекат 4004:   296  296  296  

          Извори финансирања                 

    
 

   
  15 Неутрошена средства донација 

из ранијих година                 

                        

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 1,050,681,723 884,364,279 296  1,050,682,019 884,364,279 166,317,740 84.17% 
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 2001      ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ              

    

 

 

4001   

 

П: "ЕСЕС - Подршка деци и 

породици - добробит за 

будућност" Крушевац              

       911   Предшколско образовање              

                        

        286 425000 Текуће поправке и одржавање   193,450 193,000 193,450 193,000 450 99.77% 

        138 465000 Остале дотације и трансфери   1,153,189 1,153,000 1,153,189 1,153,000 189 99.98% 

          Укупно пројекат 4001:   1,346,639 1,346,000 1,346,639 1,346,000 639 99.95% 

          Извори финансирања                 

    
 

   
  07 Трансфери од других нивоа 

власти      1,345,954 1,345,000      

    
 

   
  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година      685 1,000         

                        

    
 

 
5018 

 

  П: Инклузивно предшколско 

васпитање и образовање              

       911   Предшколско образовање              

                        

        139 511000 Зграде и грађевински објекти 1,860,000 239,827   1,860,000 239,827 1,620,173 12.89% 

          Укупно пројекат 5018: 1,860,000 239,827   1,860,000 239,827 1,620,173 12.89% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  1,860,000 239,827             

                        

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 1,860,000 239,827 1,346,639 1,346,000 3,206,639 1,585,827 1,620,812 49.45% 

                        

                        

    

2002 

   

 

 

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ              

    

 0001 

  

 

 

ПА: Функционисање основних 

школа              

       912   Основно образовање              

                        

    

 

   

141 463000 Tрансфери осталим нивоима 

власти 221,374,302 217,055,405     221,374,302 217,055,405 4,318,897 98.05% 

          Укупно основне школе: 221,374,302 217,055,405   221,374,302 217,055,405 4,318,897 98.05% 

          Извори финансирања:              

          01 Приходи из буџета 221,374,302 217,055,405             
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 0001    

 

ПА: Функционисање школа ван 

територије града Крушевца              

       912   Основно образовање              

                        

        140 424000 Специјализоване услуге 1,700,000 794,082     1,700,000 794,082 905,918 46.71% 

    

 

   

142 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 300,000 90,720     300,000 90,720 209,280 30.24% 

    
 

   
  Укупно школе ван територије 

града Крушевца: 2,000,000 884,802   2,000,000 884,802 1,115,198 44.24% 

          Извори финансирања:              

          01 Приходи из буџета 2,000,000 884,802             

                         

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 223,374,302 217,940,207   223,374,302 217,940,207 5,434,095 97.57% 

                        

                        

    

 

 

5019   

 

П: Капитално одржавање 

објеката основних школа на 

територији града Крушевца              

       912   Основно образовање              

                        

        146 511000 Зграде и грађевински објекти 28,493,234 18,140,264     28,493,234 18,140,264 10,352,970 63.67% 

        146.3 511000 Зграде и грађевински објекти 5,000,000      5,000,000  5,000,000  

        146.1 511000 Зграде и грађевински објекти 559,928 559,696     559,928 559,696 232 99.96% 

        146.2 511000 Зграде и грађевински објекти 1,220     1,220  1,220  

        146.4 511000 Зграде и грађевински објекти 10,212,090 10,212,088     10,212,090 10,212,088 2 100.00% 

        147 512000 Машине и опрема 21,451,478      21,451,478  21,451,478  

        147.1 512000 Машине и опрема           

        148 513000 Остале некретнине и опрема 6,318,000      6,318,000  6,318,000  

          Укупно пројекат 5019: 72,035,950 28,912,048   72,035,950 28,912,048 43,123,902 40.14% 

          Извори финансирања:              

          01 Приходи из буџета 56,262,712 18,140,264          

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 
власти - уплата Канцеларије за 
јавна улагања 10,212,090 10,212,088          

    

 

   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине  5,000,000            

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година - пренета 
средства од општих прихода 
буџета 559,928 559,696          

    

 

   

  15 Неутрошена средства донација 
из ранијих година - из 2017. 
године  1,220               
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5004   

 

П: Изградња фискултурне сале  

у ОШ "Кнез Лазар" Велики 

Купци              

       912   Основно образовање              

                        

        143 511000 Зграде и грађевински објекти 5,486,414 4,839,329     5,486,414 4,839,329 647,085 88.21% 

        143.1 511000 Зграде и грађевински објекти 15,771,136 15,042,444     15,771,136 15,042,444 728,692 95.38% 

          Укупно пројекат 5004: 21,257,550 19,881,773   21,257,550 19,881,773 1,375,777 93.53% 

          Извори финансирања:              

          01 Приходи из буџета 5,486,414 4,839,329          

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година - пренета 
средства од Кабинета Министра 
без портфеља задуженог за 
демографију и популациону 
политику 15,771,136 15,042,444             

                        

                        

    

 

 

5015   

 

П: Реконструкција ОШ "Бранко 

Радичевић" - Макрешане              

       912   Основно образовање              

                        

        144 511000 Зграде и грађевински објекти 4,744,811 3,326,232     4,744,811 3,326,232 1,418,579 70.10% 

          Укупно пројекат 5015: 4,744,811 3,326,232   4,744,811 3,326,232 1,418,579 70.10% 

          Извори финансирања:            

          01 Приходи из буџета 4,744,811 3,326,232           

                      

                      

    

 

 

5016   

 

П: Фискултурна сала ОШ 

"Брана Павловић" Коњух - 

издвојено одељење у Белој Води            

       912   Основно образовање            

                      

        145 511000 Зграде и грађевински објекти         

          Укупно пројекат 5016:         

          Извори финансирања:              

          01 Приходи из буџета                 

                        

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 321,412,613 270,060,260   321,412,613 270,060,260 51,352,353 84.02% 
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2003 

   

 

 

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ              

    
 0001 

  
 

 
ПА: Функционисање средњих 

школа              

       920   Средње образовање              

                        

        149 463000 Tрансфери осталим нивоима власти 99,910,279 90,249,936     99,910,279 90,249,936 9,660,343 90.33% 

          Укупно средње школе: 99,910,279 90,249,936     99,910,279 90,249,936 9,660,343 90.33% 

          Извори финансирања:              

          01 Приходи из буџета 99,910,279 90,249,936             

                        

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 99,910,279 90,249,936   99,910,279 90,249,936 9,660,343 90.33% 

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 99,910,279 90,249,936   99,910,279 90,249,936 9,660,343 90.33% 

                        

    

0901 

   

 

 

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА              

    

 0001     ПА: Једнократне помоћи и други 

облици помоћи               

    

   070   Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована 

на другом месту              

                        

    
 

   
28 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти  68,543,552 60,519,879     68,543,552 60,519,879 8,023,673 88.29% 

    

 

   

 

 

Укупно програмска активност 

0001: 68,543,552 60,519,879   68,543,552 60,519,879 8,023,673 88.29% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  68,543,552 60,519,879             

                   

    

 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 1,436,053     4,000,000 1,436,053 2,563,947 35.90% 

    

     

 

Укупно програмска активност 

0002: 4,000,000 1,436,053   4,000,000 1,436,053 2,563,947 35.90% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  4,000,000 1,436,053             
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     0003     ПА: Дневне услуге у заједници               

    
   090   Социјална заштита некласи-

фикована на другом месту              

                        

    

 

   

33 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета  25,800,000 24,597,114     25,800,000 24,597,114 1,202,886 95.34% 

    

 

   

33.1 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета  16,259,503 16,259,503     16,259,503 16,259,503  100.00% 

    
 

   
34 481000 Дотације невладиним 

организацијама  7,400,000 7,227,427     7,400,000 7,227,427 172,573 97.67% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0003: 49,459,503 48,084,044   49,459,503 48,084,044 1,375,459 97.22% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  33,200,000 31,824,541          

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 
власти - уплата Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања 16,259,503 16,259,503             

                   

    

 0004     ПА: Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге               

    

   070   Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована 

на другом месту              

    

    30 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти  54,087,000 44,292,184     54,087,000 44,292,184 9,794,816 81.89% 

    

    30.1 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти  5,435,278 5,371,167     5,435,278 5,371,167 64,111 98.82% 

    

     

 

Укупно програмска активност 

0004: 59,522,278 49,663,351   59,522,278 49,663,351 9,858,927 83.44% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  54,087,000 44,292,184          

    

     

 

07 Трансфери од других нивоа 
власти - уплата Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања 5,435,278 5,371,167             

                        

    

 0005    

 

ПА: Подршка реализацији 

програма Црвеног крста               

    

   090   Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту              
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35 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 14,500,000 14,227,395     14,500,000 14,227,395 272,605 98.12% 

    

 

   

36 481000 Дотације невладиним 

организацијама 4,815,000 4,779,616     4,815,000 4,779,616 35,384 99.27% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0005: 19,315,000 19,007,011   19,315,000 19,007,011 307,989 98.41% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  19,315,000 19,007,011             

                        
                   

    
 0006    

 
ПА: Подршка деци и породици 

са децом               

       040   Породица и деца              

                        

        24 421000 Стални трошкови 400,000 254,340   400,000 254,340 145,660 63.59% 

        25 423000 Услуге по уговору 200,000 151,800   200,000 151,800 48,200 75.90% 

    

 

   

26 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета  52,240,000 38,800,027 537,371 537,000 52,777,371 39,337,027 13,440,344 74.53% 

    

 

   

26.1 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета  775,000 775,000   775,000 775,000  100.00% 

    

 

   

26.2 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета  1,176,000 1,176,000   1,176,000 1,176,000  100.00% 

    

 

   

27 481000 Дотације невладиним 

организацијама 1,000,000 886,359   1,000,000 886,359 113,641 88.64% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0006: 55,791,000 42,043,526 537,371 537,000 56,328,371 42,580,526 13,747,845 75.59% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  53,840,000 40,092,526          

    

 

   

  06 Донације од међународних 

организација     537,371 537,000      

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 

власти - уплата Комесаријата за 

избеглице и миграције РС 1,176,000 1,176,000          

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

средства од Комесаријата за 

избеглице и миграције РС 775,000 775,000             
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5001   

 

П: Изградња стамбених 

јединица на територији града за 

решавање стамбених потреба 

избеглица у оквиру Регионалног 

стамбеног програма             

    

 

 

 070   Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована 

на другом месту             

                       

        32 515000 Нематеријална имовина 300,000    300,000  300,000  

          Укупно пројекат 5001: 300,000    300,000  300,000  

          Извори финансирања          

          01 Приходи из буџета  300,000               

                        

      4002    П: Пројекат СРБ2101             

    

 

 

 070   Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована 

на другом месту             

                       

    

 

   

31 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 400,000 393,818     400,000 393,818 6,182 98.45% 

          Укупно пројекат 4002: 400,000 393,818   400,000 393,818 6,182 98.45% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  400,000 393,818             

                        

      4008    П: Пројекат СРБ2102             

    

 

  

070   Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована 
на другом месту             

                       

    
 

   
301 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 400,000 352,699     400,000 352,699 47,301 88.17% 

          Укупно пројекат 4008: 400,000 352,699   400,000 352,699 47,301 88.17% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  400,000 352,699             

                        

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 257,731,333 221,500,381 537,371 537,000 258,268,704 222,037,381 36,231,323 85.97% 
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1801 

   

  ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА              

    

 0001 

  

  ПА: Функционисање установа 

примарне здравствене заштите              

       740   Услуге јавног здравства              

                        

    

 

   

126 464000 Дотације организацијама за 

обавезно социјално осигурање 182,052,000 182,042,493     182,052,000 182,042,493 9,507 99.99% 

    

 

   

126.1 464000 Дотације организацијама за 

обавезно социјално осигурање 10,000,000 10,000,000     10,000,000 10,000,000  100.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 192,052,000 192,042,493   192,052,000 192,042,493 9,507 100.00% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  182,052,000 182,042,493          

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 

власти (Министарство финансија) 10,000,000 10,000,000             

                        

     0002     ПА: Мртвозорство              

    

 

  722 

  Специјализоване медицинске 

услуге              

                        

        125 423000 Услуге по уговору 1,560,000 1,297,170     1,560,000 1,297,170 262,830 83.15% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0002: 1,560,000 1,297,170     1,560,000 1,297,170 262,830 83.15% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  1,560,000 1,297,170             

                        

    

 0003     ПА: Спровођење активности из 
области друштвене бриге за 
јавно здравље              

    
   760   Здравство некласификовано на 

другом месту              

                        

    

 

   

127 481000 Дотације невладиним 

организацијама 500,000 500,000     500,000 500,000  100.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0003: 500,000 500,000     500,000 500,000  100.00% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  500,000 500,000             

                            

    

 

   

 

 

УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 194,112,000 193,839,663   194,112,000 193,839,663 272,337 99.86% 
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1201 

   

 

 

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА            

    

 0002    

 

ПА: Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва             

       820   Услуге културе            

                      

    

 

   

132 481000 Дотације невладиним 

организацијама 4,000,000 3,879,806   4,000,000 3,879,806 120,194 97.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0002: 4,000,000 3,879,806   4,000,000 3,879,806 120,194 97.00% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  4,000,000 3,879,806             

                        

    

 0003 

  

 

 

ПA: Унапређење система 
очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа              

       840   Верске и остале услуге заједнице              

                        

    

 

   

137 481000 Дотације невладиним 

организацијама 12,000,000 12,000,000     12,000,000 12,000,000  100.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0003: 12,000,000 12,000,000   12,000,000 12,000,000  100.00% 

          Извори финансирања            

          01 Приходи из буџета  12,000,000 12,000,000           

                      

    

 0004 

  

  ПА: Остваривање и 

унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања            

       830   Услуге емитовања и штампања            

                      

        135 423000 Услуге по уговору 150,000 94,340   150,000 94,340 55,660 62.89% 

    

 

   

136 454000 Субвенције приватним 

предузећима 17,000,000 17,000,000   17,000,000 17,000,000  100.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0004: 17,150,000 17,094,340   17,150,000 17,094,340 55,660 99.68% 

          Извори финансирања               

          01 Приходи из буџета  17,150,000 17,094,340             
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      5013    П: Споменик кнезу Лазару              

       820   Услуге културе              

                        

        295 424000 Специјализоване услуге 500,000 190,000     500,000 190,000 310,000 38.00% 

        133 511000 Зграде и грађевински објекти 42,350,051 42,350,051     42,350,051 42,350,051  100.00% 

        133.1 511000 Зграде и грађевински објекти 9,000,000 4,307,776     9,000,000 4,307,776 4,692,224 47.86% 

        133.2 511000 Зграде и грађевински објекти 4,000,000 4,000,000     4,000,000 4,000,000  100.00% 

        134 515000 Нематеријална имовина 1,058,307 1,058,307     1,058,307 1,058,307  100.00% 

        134.1 515000 Нематеријална имовина 5,800,000 5,799,999     5,800,000 5,799,999 1 100.00% 

        134.2 515000 Нематеријална имовина 5,351,693 5,351,403     5,351,693 5,351,403 290 99.99% 

          Укупно пројекат 5013: 68,060,051 63,057,536   68,060,051 63,057,536 5,002,515 92.65% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  43,908,358 43,598,358          

    

 

   

  08 Добровољни трансфер од 

физичких и правних лица 9,351,693 9,351,403          

    

 

   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине  9,000,000 4,307,776          

    

 

   

  15 Неутрошена средства донација 

из ранијих година - из 2020. 

године 5,800,000 5,799,999             

                           

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 101,210,051 96,031,682   101,210,051 96,031,682 5,178,369 94.88% 

                        

                        

    

1301 

   

 

 

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ              

    

 0001 

  

 

 

ПА: Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима              

       810   Услуге рекреације и спорта              

                        

    

 

   

128 481000 Дотације невладиним 

организацијама 58,000,000 52,896,602     58,000,000 52,896,602 5,103,398 91.20% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 58,000,000 52,896,602   58,000,000 52,896,602 5,103,398 91.20% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  58,000,000 52,896,602             
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 0005    

 

ПА: Спровођење омладинске 

политике              

    

   950   Образовање које није 

дефинисано нивоом              

                        

        150 421000 Стални трошкови 299,000 81,555     299,000 81,555 217,445 27.28% 

        151 423000 Услуге по уговору 600,000 247,081     600,000 247,081 352,919 41.18% 

        152 424000 Специјализоване услуге 630,000 375,000     630,000 375,000 255,000 59.52% 

        153 425000 Текуће поправке и одржавање 50,000 32,480     50,000 32,480 17,520 64.96% 

        154 426000 Материјал 62,000 49,222     62,000 49,222 12,778 79.39% 

    

 

   

155 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 5,230,000 3,696,303     5,230,000 3,696,303 1,533,697 70.68% 

    

 

   

156 481000 Дотације невладиним 

организацијама 1,500,000 1,457,963     1,500,000 1,457,963 42,037 97.20% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0005: 8,371,000 5,939,604   8,371,000 5,939,604 2,431,396 70.95% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  8,371,000 5,939,604             

                        

    

 

 

5005    П: Спортско-рекреативни парк 

"Багдалино"              

       810   Услуге рекреације и спорта              

                        

        302.1 465000 Остале дотације и трансфери 1,920 1,920     1,920 1,920  100.00% 

        129 511000 Зграде и грађевински објекти 270,000 269,762     270,000 269,762 238 99.91% 

        129.1 511000 Зграде и грађевински објекти 9,998,080 9,998,080     9,998,080 9,998,080  100.00% 

        129.2 511000 Зграде и грађевински објекти 3,490,040 3,490,040     3,490,040 3,490,040  100.00% 

          Укупно пројекат 5005: 13,760,040 13,759,802   13,760,040 13,759,802 238 100.00% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  270,000 269,762          

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

средства од Министарства 

државне управе и локалне 

самоуправе- Буџетски фонд за 

програм ЛС из 2020. године 10,000,000 10,000,000          

    

 

   

  15 Неутрошена средства донација 

из ранијих година - из 2020. 

године 3,490,040 3,490,040             
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5021 

 

  П: Спортско-рекреативни 

центар Јастребац              

       810   Услуге рекреације и спорта              

                        

        293 511000 Зграде и грађевински објекти 500,000 496,824     500,000 496,824 3,176 99.36% 

        293.1 511000 Зграде и грађевински објекти 25,000,000 24,841,176     25,000,000 24,841,176 158,824 99.36% 

          Укупно пројекат 5021: 25,500,000 25,338,000   25,500,000 25,338,000 162,000 99.36% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  500,000 496,724          

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 

власти (Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација) 25,000,000 24,841,176             

                        

                        

      5009    П: Стадион Младост              

       810   Услуге рекреације и спорта              

                        

        130 511000 Зграде и грађевински објекти 21,021,820 18,885,492     21,021,820 18,885,492 2,136,328 89.84% 

          
Укупно пројекат 5009: 21,021,820 18,885,492   21,021,820 18,885,492 2,136,328 89.84% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  21,021,820 18,885,492             

                        

    

 

 

5010 

 

  П: Стадион Јединство Мало 

Головоде              

       810   Услуге рекреације и спорта              

                        

        131 511000 Зграде и грађевински објекти 59,601,460 54,586,471     59,601,460 54,586,471 5,014,989 91.59% 

        131.1 511000 Зграде и грађевински објекти 40,000,000 37,404,342     40,000,000 37,404,342 2,595,658 93.51% 

          Укупно пројекат 5010: 99,601,460 91,990,813   99,601,460 91,990,813 7,610,647 92.36% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  59,601,460 54,586,471          

    

 

 

 

 

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине  40,000,000 37,404,342             
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      5022    П: Теретана у Лазарици              

       810   Услуге рекреације и спорта              

                        

        304 423000 Услуге по уговору 75,000 72,000     75,000 72,000 3,000 96.00% 

        296 511000 Зграде и грађевински објекти 1,956,364 1,943,424     1,956,364 1,943,424 12,940 99.34% 

        297 512000 Зграде и грађевински објекти 1,200 1,200     1,200 1,200  100.00% 

        297.1 512000 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 3,000,000     3,000,000 3,000,000  100.00% 

          Укупно пројекат 5022: 5,032,564 5,016,624   5,032,564 5,016,624 15,940 99.68% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  2,032,564 2,016,624          

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 

власти (Министарство омладине и 

спорта) 3,000,000 3,000,000             

                         

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 231,286,884 213,826,937   231,286,884 213,826,937 17,459,947 92.45% 

                        

                        

    

0602 

   

 

 

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ              

    

 0001 

  

 

 

ПА: Функционисање Градске 

управе               

       133   Остале опште услуге              

                        

    

 

   

37 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених (зараде) 267,925,420 267,853,738   267,925,420 267,853,738 71,682 99.97% 

    
 

   
38 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 44,550,000 44,493,406   44,550,000 44,493,406 56,594 99.87% 

        39 413000 Накнаде у натури 6,680,000 6,676,380   6,680,000 6,676,380 3,620 99.95% 

        40 414000 Социјална давања запосленима 19,769,854 19,765,897 410,342 148,000 20,180,196 19,913,897 266,299 98.68% 

    

 

   

41 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 4,551,691 4,551,691   4,551,691 4,551,691  100.00% 

        42 421000 Стални трошкови 42,436,000 42,414,161   42,436,000 42,414,161 21,839 99.95% 

        42.1 421000 Стални трошкови 10,400    10,400  10,400  

        43 422000 Трошкови путовања  495,120 494,657   495,120 494,657 463 99.91% 

        44 423000 Услуге по уговору 32,858,600 29,043,700   32,858,600 29,043,700 3,814,900 88.39% 

        45 424000 Специјализоване услуге 37,230,000 34,015,602   37,230,000 34,015,602 3,214,398 91.37% 
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        46 425000 Текуће поправке и одржавање 7,132,543 5,946,895 4,742,720  11,875,263 5,946,895 5,928,368 50.08% 

        47 426000 Материјал 21,632,800 13,032,831   21,632,800 13,032,831 8,599,969 60.25% 

        48 444000 Пратећи трошкови задуживања 100,000 75,885   100,000 75,885 24,115 75.89% 

        49 465000 Остале дотације и трансфери 10,000    10,000  10,000  

        49.1 465000 Остале дотације и трансфери 24,219    24,219  24,219  

    

 

   

50 481000 Дотације невладиним 

организацијама  
1,300,000 1,300,000   1,300,000 1,300,000  100.00% 

    
 

   
51 482000 Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 3,751,000 1,921,515 8,819,606  12,570,606 1,921,515 10,649,091 15.29% 

    

 

   

52 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 10,000,000 2,401,155   10,000,000 2,401,155 7,598,845 24.01% 

    

 

   

287 484000 Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед елементарних 
непогода или других природних 
узрока   10  10  10  

    

 

   

53 485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних 
органа 1,730,000 28,200   1,730,000 28,200 1,701,800 1.63% 

        54 511000 Зграде и грађевински објекти 75,449,953 73,428,406 18,970,878  94,420,831 73,428,406 20,992,425 77.77% 

        54.2 511000 Зграде и грађевински објекти 29,100,884 7,060,035   29,100,884 7,060,035 22,040,849 24.26% 

        54.1 511000 Зграде и грађевински објекти 690,230    690,230  690,230  

        54.3 511000 Зграде и грађевински објекти 210,920    210,920  210,920  

        54.4 511000 Зграде и грађевински објекти 2,300,000 2,300,000   2,300,000 2,300,000  100.00% 

        55 512000 Машине и опрема 5,229,728 4,747,293 1,800,000 1,620,000 7,029,728 6,367,293 662,435 90.58% 

        55.1 512000 Машине и опрема 8,000,000 7,984,745   8,000,000 7,984,745 15,255 99.81% 

        56 515000 Нематеријална имовина 1,078,532 863,068   1,078,532 863,068 215,464 80.02% 

        57 541000 Земљиште 7,037,000 559,573   7,037,000 559,573 6,477,427 7.95% 

        57.1 541000 Земљиште         

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 631,284,894 570,958,833 34,743,556 1,768,000 666,028,450 572,726,833 93,301,617 85.99% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  590,948,241 553,614,053          

    

 

   

  04 Сопствени приходи буџетских 

корисника      2,030,000        

    

 

   

  06 Донације од међународних 

организација     1,800,000 1,620,000      

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 

власти - од Министарства државне 

управе и локалне самоуправе 2,300,000 2,300,000 150,000 148,000      

    

 

   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине  29,100,884 7,060,035          
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  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

средстава од самодоприноса 

месних заједница при гашењу 

рачуна крајем 2017. године 

690.230 динара, пренета средства 

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" 600 динара, 

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  и 

пренета средстава од општих 

прихода буџета 8.000.000 динара 

(извршено од општих прихода 

буџета 7.984.745) 8,714,449 7,984,745 30,763,546        

    

 

   

   

15 Неутрошена средства донација 

из ранијих година - из 2020. 

године за реконструкцију Дома 

културе у МЗ Падеж 210.920 

динара, из 2019. године за пројекат 

ГУ Девојка са крчагом у износу од 

582 динара и из 2018. године за 

пројекат ГУ Трг глумаца у износу 

9.818 динара) 

 221,320   10           
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4003 

 

 

 

П: UNOPS EU PRO програм 

донације - ГИС Крушевац              

       133   Остале опште услуге              

                        

        58 424000 Специјализоване услуге   4,192,262 4,184,000 4,192,262 4,184,000 8,262 99.80% 

        58.6 512000 Машине и опрема   799,662 799,000 799,662 799,000 662 99.92% 

         465000 Остале дотације и трансфери    2,000  2,000 -2,000   

          Укупно пројекат 4003:   4,991,924 4,985,000 4,991,924 4,985,000 6,924 99.86% 

          Извори финансирања                 

    

 

 

 

 

  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година      1,017,841 1,018,000      

    

 

 

 

 

  15 Неутрошена средства донација 

из ранијих година      3,974,083 3,967,000         

                        

                        

    

 

 

4005 

 

 

 

П: UNOPS SWISSPRO  "Укључи 

се и унапреди локалну 

заједницу"              

       133   Остале опште услуге              

                        

        283 423000 Услуге по уговору     176,281 176,000 176,281 176,000 281 99.84% 

        284 424000 Специјализоване услуге   120,649 121,000 120,649 121,000 -351 100.29% 

        285 426000 Материјал   16,086  16,086  16,086  

          Укупно пројекат 4005:   313,016 297,000 313,016 297,000 16,016 94.88% 

          Извори финансирања                 

    

 

   

  06 Донације од међународних 

организација     313,016 297,000         

                        

                   

     0009     ПА: Текућа буџетска резерва              

    

 

  

160   Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту              

                        

        59 499000 Средства резервe 284,597    284,597  284,597 0.00% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0009: 284,597    284,597  284,597 0.00% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  284,597               
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     0010     ПА: Стална буџетска резерва              

    

 

  

160   Опште јавне услуге некласи-

фиковане на другом месту              

                        

        60 499000 Средства резервe 5,000,000    5,000,000  5,000,000  

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0010: 5,000,000    5,000,000  5,000,000  

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  5,000,000               

                        

                   

    

 0014 

  

 

 

ПА: Управљање у ванредним 

ситуацијама              

       320   Услуге противпожарне заштите              

                        

        61 421000 Стални трошкови 16,913,542 15,313,470   16,913,542 15,313,470 1,600,072 90.54% 

        62 423000 Услуге по уговору 400,000    400,000  400,000  

        63 424000 Специјализоване услуге 17,726,425 17,571,384   17,726,425 17,571,384 155,041 99.13% 

        64 426000 Материјал 270,000 209,587   270,000 209,587 60,413 77.62% 

    
 

   
65 481000 Дотације невладиним 

организацијама 2,400,000 2,400,000   2,400,000 2,400,000  100.00% 

    

 

   

66 484000 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непо-
года или других природних узрока         

        67 512000 Машине и опрема 1,000,000 833,333   1,000,000 833,333 166,667 83.33% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0014: 38,709,967 36,327,774   38,709,967 36,327,774 2,382,193 93.85% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  38,709,967 36,327,774          

                        

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 675,279,458 607,286,607 40,048,496 7,050,000 715,327,954 614,336,607 100,991,347 85.88% 
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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 другом 

месту              

                        

        99 423000 Услуге по уговору 1,000,000    1,000,000  1,000,000  

        100 511000 Зграде и грађевински објекти 4,000,000    4,000,000  4,000,000  

          Укупно пројекат 5007: 5,000,000    5,000,000  5,000,000  

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  5,000,000               

                        

    

 

 

5006    П: Локални развој отпоран на 

климатске промене              

    

 

 

 490   Економски послови 

некласификовани на другом 

месту              

                        

        98.1 512000 Машине и опрема 1,399,528 375,240     1,399,528 375,240 1,024,288 26.81% 

          Укупно пројекат 5006: 1,399,528 375,240   1,399,528 375,240 1,024,288 26.81% 

          Извори финансирања                 

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

средства од уплате Министарства 

рударства и енергетике на уплатни 

рачун из 2018. године 1,399,528 375,240             
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5014    П: Реконструкција ОШ "Бранко 

Радичевић" - подручно одељење 

у Дедини              

    
 

 
 490   Економски послови некласи-

фиковани на другом месту              

                        

        101 511000 Зграде и грађевински објекти 5,829,379 13,394,438 11,071,276  16,900,655 13,394,438 3,506,217 79.25% 

        102 515000 Нематеријална имовина 455,645 311,706   455,645 311,706 143,939 68.41% 

          Укупно пројекат 5014: 6,285,024 13,706,144 11,071,276  17,356,300 13,706,144 3,650,156 78.97% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  6,285,024 5,448,863          

    

 

   

 

 

07 Трансфери од других нивоа 

власти    8,257,281             

                        

    

 

 

5017    П: Реконструкција вртића 

Звончић              

    

 

 

 490   Економски послови некласи-

фиковани на другом месту              

                        

        103 511000 Зграде и грађевински објекти 741,000    741,000  741,000  

        103.1 511000 Зграде и грађевински објекти 10,584,000    10,584,000  10,584,000  

          Укупно пројекат 5017: 11,325,000    11,325,000  11,325,000  

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  741,000            

    

 

   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине  11,325,000               

                        

    

 

 

4009    П: Пројекат енергетске 

ефикасности              

    

 

 

 490   Економски послови некласи-

фиковани на другом месту              

                        

        303 465000 Остале дотације и трансфери 300,000    300,000  300,000  

          Укупно пројекат 4009: 300,000    300,000  300,000  

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  300,000               

                        

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 24,309,552 14,081,384 11,071,276  35,380,828 14,081,384 21,299,444 39.80% 
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          Укупно Градска управа: 3,858,578,454 3,413,117,664 53,004,078 8,933,000 3,911,582,532 3,422,050,664 489,531,868 87.49% 

 1 06 71144       УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ                 

    

1201 

   

 

 

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА              

    

 0001    

 

ПА: Функционисање установа 

културе              

       820   Услуге културе              

                        

    

 

   

157 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 169,590,289 164,486,712 3,115,000 2,442,000 172,705,289 166,928,712 5,776,577 96.66% 

    

 

   

158 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 28,202,943 27,387,038 540,000 407,000 28,742,943 27,794,038 948,905 96.70% 

        159 413000 Накнаде у натури 2,215,000 2,046,613 286,000 233,000 2,501,000 2,279,613 221,387 91.15% 

        160 414000 Социјална давања запосленима 2,175,100 2,089,555 540,000 434,000 2,715,100 2,523,555 191,545 92.95% 

        161 415000 Накнаде трошкова за запослене 1,042,000 797,242 80,000 49,000 1,122,000 846,242 275,758 75.42% 

    

 

   

162 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 4,082,000 3,806,753  192,000 4,082,000 3,998,753 83,247 97.96% 

        163 421000 Стални трошкови 27,515,378 25,504,568 2,186,446 1,633,000 29,701,824 27,137,568 2,564,256 91.37% 

        163.1 421000 Стални трошкови 16,000 15,986   16,000 15,986 14 99.91% 

        164 422000 Трошкови путовања  617,000 271,684 1,113,000 486,000 1,730,000 757,684 972,316 43.80% 

        164.1 422000 Трошкови путовања  169,100 159,500   169,100 159,500 9,600 94.32% 

        165 423000 Услуге по уговору 6,862,000 6,378,784 2,675,000 1,261,000 9,537,000 7,639,784 1,897,216 80.11% 

        165.1 423000 Услуге по уговору 32,000 27,000   32,000 27,000 5,000 84.38% 

        166 424000 Специјализоване услуге 100,000 92,810 177,000 58,000 277,000 150,810 126,190 54.44% 

        167 425000 Текуће поправке и одржавање 1,780,000 1,258,891 1,997,000 458,000 3,777,000 1,716,891 2,060,109 45.46% 

        167.1 425000 Текуће поправке и одржавање 1,000,000 1,000,000   1,000,000 1,000,000  100.00% 

        168 426000 Материјал 1,545,000 1,304,665 2,377,067 831,000 3,922,067 2,135,665 1,786,402 54.45% 

        168.1 426000 Материјал 82,900 82,637   82,900 82,637 263 99.68% 

        169 444000 Пратећи трошкови задуживања 68,000 4,074 32,000  100,000 4,074 95,926 4.07% 

        170 465000 Остале дотације и трансфери 550,000 529,290   550,000 529,290 20,710 96.23% 

    

 

   

171 482000 Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 1,175,000 47,362 685,000 139,000 1,860,000 186,362 1,673,638 10.02% 

    

 

   

172 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 10,000    10,000  10,000  

        173 511000 Зграде и грађевински објекти 1,900,000 1,899,054 1,839,129  3,739,129 1,899,054 1,840,075 50.79% 

        173.1 511000 Зграде и грађевински објекти 2,996,287 2,996,287   2,996,287 2,996,287  100.00% 

        174 512000 Машине и опрема 3,334,000 3,077,519 3,874,367 640,000 7,208,367 3,717,519 3,490,848 51.57% 

        174.1 512000 Машине и опрема 12,288,618 12,288,618   12,288,618 12,288,618  100.00% 

        318.1 513000 Остале некретнине и опрема 699,000 699,000   699,000 699,000  100.00% 

        175 515000 Нематеријална имовина 1,555,000 1,489,058 735,000 135,000 2,290,000 1,624,058 665,942 70.92% 

        176 523000 Залихе робе за даљу продају   2,500,000 1,460,000 2,500,000 1,460,000 1,040,000 58.40% 
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  Укупно програмска активност 

0001: 271,602,615 259,740,700 24,752,009 10,858,000 296,354,624 270,598,700 25,755,924 91.31% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  254,318,710 242,471,672          

    

 

   

  02 Трансфери између корисника 
на истом нивоу - Општина  
Трстеник     4,630,000 3,738,000      

    
 

   
  04 Сопствени приходи буџетских 

корисника     15,439,501 6,728,000      

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 
власти - уплата Министарства 
културе и информисања за 
матичне функције Народне 
библиотеке Крушевац у износу од 
300.000 динара, за набавку сценске 
расвете и тонске опреме за 
Крушевачко позориште у оквиру 
пројекта "Чарапанско царство" -
Градови у фокусу 2021. године у 
износу од 9.990.218 динара, за 
завршетак реконструкције и 
адаптације меморијалног 
комплекса Дома Слободиште у 
оквиру пројекта "Чарапанско 
царство" -Градови у фокусу 2021. 
године у износу од 4.993.687 
динара и за сређивање мале ноћне 
сцене и за обнову тонске кабине, 
инспицијенског пулта и 
електрособе 2 Крушевачком 
позоришту у износу од 2.000.000 
динара 17,283,905 17,269,028          

    
 

   
  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година      4,682,508 392,000         

                        

    

 0002    

 

ПА: Јачање културне 
продукције и уметничког 
стваралаштва              

       820   Услуге културе              

                        

        177 421000 Стални трошкови 90,000 38,309 35,000 36,000 125,000 74,309 50,691 59.45% 

        178 422000 Трошкови путовања  857,000 624,021 2,320,000 998,000 3,177,000 1,622,021 1,554,979 51.06% 

        179 423000 Услуге по уговору 4,784,000 3,647,540 2,889,932 1,491,000 7,673,932 5,138,540 2,535,392 66.96% 

        179.1 423000 Услуге по уговору 120,000 120,000   120,000 120,000  100.00% 

        180 424000 Специјализоване услуге 7,953,000 7,770,798 7,300,000 4,975,000 15,253,000 12,745,798 2,507,202 83.56% 

        180.1 424000 Специјализоване услуге 900,000 900,000   900,000 900,000  100.00% 

        181 426000 Материјал 2,150,000 2,077,856 1,025,068 682,000 3,175,068 2,759,856 415,212 86.92% 

        181.1 426000 Материјал 30,000 30,000   30,000 30,000  100.00% 
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  Укупно програмска активност 

0002: 16,884,000 15,208,524 13,570,000 8,182,000 30,454,000 23,390,524 7,063,476 76.81% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  15,834,000 14,158,524          

    

 

   

  04 Сопствени приходи буџетских 

корисника     13,280,068 7,902,000      

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 

власти - уплата Министарства 

културе и информисања за 

извођење опере "Лазарево 

обретеније" у организацији 

Културног центра у износу од 

900.000 динара и за пројекат 

Културног центра "31. 

Крушевачка филозофско-

књижевна школа - Проблеми 

језика у књижевности, филозофији 

и култури, традиција перспективе - 

650 година од оснивања града 

Крушевца" у износу од 150.000 

динара 1,050,000 1,050,000          

    

 

   

  08 Добровољни трансфер од 

физичких и правних лица     150,000 150,000      

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година     139,932 130,000         

                            

    

 

 

4006    П: Систематско археолошко 

истраживање познонеолитског 

локалитета Витково - Кампања 

2020. године              

       820   Услуге културе              

                        

        288.1 422000 Трошкови путовања 882,000 882,000     882,000 882,000  100.00% 

        289.1 423000 Услуге по уговору 498,000 472,800     498,000 472,800 25,200 94.94% 

        290.1 426000 Материјал 220,000 219,706     220,000 219,706 294 99.87% 

         465000 Остале дотације и трансфери  25,494      25,494 -25,494   

          Укупно пројекат 4006: 1,600,000 1,600,000   1,600,000 1,600,000  100.00% 

          Извори финансирања                 

    

 

   

 

 

13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година- пренета 

средства Министарства културе и 

информисања из 2020. године за 

пројекат Народног музеја 1,600,000 1,600,000             
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4010 

    

П: 650 година историје града на 

полици за књиге - Оснаживање 

капацитета завичајног одељења 

Народне библиотеке Крушевац              

       820   Услуге културе              

                        

        299.1 423000 Услуге по уговору 210,000 210,000     210,000 210,000  100.00% 

        300.1 512000 Машине и опрема 700,000 700,000     700,000 700,000  100.00% 

          Укупно пројекат 4010: 910,000 910,000   910,000 910,000  100.00% 

          Извори финансирања                 

    

 

 

    07 Трансфери од других нивоа 

власти - уплата Министарства 

културе и информисања за 

пројекат Народне библиотеке 910,000 910,000          

                            

                        

    

 

 

4011    П: Моравска Србија - од 

стварности до легенде              

       820   Услуге културе              

                        

        305.1 422000 Трошкови путовања 70,000 70,000     70,000 70,000  100.00% 

        306 423000 Услуге по уговору 165,500 165,000     165,500 165,000 500 99.70% 

        306.1 423000 Услуге по уговору 1,010,000 1,009,956     1,010,000 1,009,956 44 100.00% 

        307.1 426000 Материјали 275,000 274,932     275,000 274,932 68 99.98% 

        308.1 512000 Машине и опрема 300,000 300,000     300,000 300,000  100.00% 

          Укупно пројекат 4011: 1,820,500 1,819,888   1,820,500 1,819,888 612 99.97% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  165,500 165,000          

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 

власти - уплата Министарства 

културе и информисања за 

пројекат Народног музеја 1,655,000 1,654,888          
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4012    П: Друга фаза набавке опреме за 

спровођење процеса конзевације 

и рестаурације предмета из 

збирки Народног музеја              

       820   Услуге културе              

                        

        309.1 512000 Машине и опрема 264,068 264,068     264,068 264,068  100.00% 

        310 513000 Остале некретнине и опрема 76,500 74,065     76,500 74,065 2,435 96.82% 

        310.1 513000 Остале некретнине и опрема 500,932 500,932     500,932 500,932  100.00% 

          Укупно пројекат 4012: 841,500 839,065   841,500 839,065 2,435 99.71% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  76,500 74,065          

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 
власти - уплата Министарства 
културе и информисања за 
пројекат Народног музеја 765,000 765,000          

                            

    
 

 
4013 

 

  П: Употпуњавање збирке 

Уметничке галерије               

       820   Услуге културе              

                        

        311.1 515000 Нематеријална имовина 985,000 985,000     985,000 985,000  100.00% 

          Укупно пројекат 4013: 985,000 985,000   985,000 985,000  100.00% 

          Извори финансирања                 

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 
власти - уплата Министарства 
културе и информисања за 
пројекат Народног музеја 985,000 985,000             

                        

      4014    П: Препознавање 5/2021              

       820   Услуге културе              

                        

        314.1 422000 Трошкови путовања 73,000 73,000     73,000 73,000  100.00% 

        315.1 423000 Услуге по уговору 327,000 327,000     327,000 327,000  100.00% 

          Укупно пројекат 4014: 400,000 400,000   400,000 400,000  100.00% 

          Извори финансирања                 

    

 

   

  07 Трансфери од других нивоа 
власти - уплата Министарства 
културе и информисања за 
пројекат Народног музеја 400,000 400,000          

    
 

   
  УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО 

УСТАНОВА КУЛТУРЕ: 295,043,615 281,503,177 38,322,009 19,040,000 333,365,624 300,543,177 32,822,447 90.15% 

          Укупно установе културе: 295,043,615 281,503,177 38,322,009 19,040,000 333,365,624 300,543,177 32,822,447 90.15% 
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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              

       810   Услуге рекреације и спорта              

                        

    
 

   
182 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених (зараде) 40,957,000 40,904,995   40,957,000 40,904,995 52,005 99.87% 

    
 

   
183 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 6,819,300 6,813,378   6,819,300 6,813,378 5,922 99.91% 

        184 413000 Накнаде у натури 625,000 516,537 354,500 352,000 979,500 868,537 110,963 88.67% 

        185 414000 Социјална давања запосленима 633,660 633,659 300,000 3,076,000 933,660 3,709,659 -2,775,999 397.32% 

        186 415000 Накнаде трошкова за запослене   1,210,000 1,193,000 1,210,000 1,193,000 17,000 98.60% 

    
 

   
187 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 234,960 234,960   234,960 234,960  100.00% 

        188 421000 Стални трошкови 32,438,600 28,617,946 2,744,500 1,784,000 35,183,100 30,401,946 4,781,154 86.41% 

        188.1 421000 Стални трошкови 356,833 356,832   356,833 356,832 1 100.00% 

        189 422000 Трошкови путовања  200,000  250,000 190,000 450,000 190,000 260,000 42.22% 

        190 423000 Услуге по уговору 2,754,000 2,658,369 3,167,591 2,101,000 5,921,591 4,759,369 1,162,222 80.37% 

        191 424000 Специјализоване услуге 250,000 248,252 533,000 177,000 783,000 425,252 357,748 54.31% 

        191.1 424000 Специјализоване услуге 36,322 36,322   36,322 36,322  100.00% 

        192 425000 Текуће поправке и одржавање 300,000 299,520 3,448,500 2,155,000 3,748,500 2,454,520 1,293,980 65.48% 

        192.1 425000 Текуће поправке и одржавање 1,286,399 1,286,399   1,286,399 1,286,399  100.00% 

        193 426000 Материјал 1,500,000 1,205,225 3,650,000 3,057,000 5,150,000 4,262,225 887,775 82.76% 

        193.1 426000 Материјал 107,847 107,845   107,847 107,845 2 100.00% 

        194 444000 Пратећи трошкови задуживања 30,000 22,441 30,000 10,000 60,000 32,441 27,559 54.07% 

    

 

   

195 482000 Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 930,000 327,368 278,300 23,000 1,208,300 350,368 857,932 29.00% 

    

 

   

196 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 133,000 132,000 100,000  233,000 132,000 101,000 56.65% 

        197 511000 Зграде и грађевински објекти 1,040,000 1,040,000 3,250,000 2,120,000 4,290,000 3,160,000 1,130,000 73.66% 

        197.1 511000 Зграде и грађевински објекти 1,160,000 1,160,000   1,160,000 1,160,000  100.00% 

        197.2 511000 Зграде и грађевински објекти 1,079,800 1,079,214   1,079,800 1,079,214 586 99.95% 

        198 512000 Машине и опрема 1,000,000 999,831 4,483,000 3,779,000 5,483,000 4,778,831 704,169 87.16% 

        198.1 512000 Машине и опрема 132,799 132,799   132,799 132,799  100.00% 

        317 515000 Нематеријална имовина   507,000 507,000 507,000 507,000  100.00% 

        199 523000 Залихе робе за даљу продају   3,700,000 3,621,000 3,700,000 3,621,000 79,000 97.86% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0004: 94,005,520 88,813,892 28,006,391 24,145,000 122,011,911 112,958,892 9,053,019 92.58% 
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          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  89,845,520 84,654,481          

    

 

   

  04 Сопствени приходи буџетских 

корисника     27,924,800 24,063,000      

    

 

   

 

 

07 Трансфери од других нивоа 

власти (Министарство финансија) 3,000,000 2,999,411          

    

 

   

  09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине  1,160,000 1,160,000          

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година     81,591 82,000         

                           

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ "СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ: 94,005,520 88,813,892 28,006,391 24,145,000 122,011,911 112,958,892 9,053,019 92.58% 

    

 

   

 

 

Укупно Установа за физичку 

културу "Спортски центар" 

Крушевац: 94,005,520 88,813,892 28,006,391 24,145,000 122,011,911 112,958,892 9,053,019 92.58% 

                        

 3 08 05572       ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

"НАТА ВЕЉКОВИЋ" 

КРУШЕВАЦ                 

   

 2001      ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ              

   

  0001     ПА: Функционисање и 

остваривање предшколског 

васпитања и образовања у         

ПУ "Ната Вељковић"              

       911   Предшколско образовање              

                        

   

     200 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених (зараде) 323,100,000 318,376,418   323,100,000 318,376,418 4,723,582 98.54% 

   

     201 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 53,900,000 53,009,674   53,900,000 53,009,674 890,326 98.35% 

        202 413000 Накнаде у натури 6,000,000 5,913,924   6,000,000 5,913,924 86,076 98.57% 

        203 414000 Социјална давања запосленима 2,900,000 2,670,111 500,000 640,000 3,400,000 3,310,111 89,889 97.36% 

        204 415000 Накнаде трошкова за запослене   450,000 434,000 450,000 434,000 16,000 96.44% 

   

     205 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 4,300,000 4,299,995  10,000 4,300,000 4,309,995 -9,995 100.23% 

        206 421000 Стални трошкови 2,100,000 2,084,145 2,170,000 3,226,000 4,270,000 5,310,145 -1,040,145 124.36% 

        206.1 421000 Стални трошкови 34,150,000 34,138,893   34,150,000 34,138,893 11,107 99.97% 
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        207 422000 Трошкови путовања  400,000 374,307 500,700 93,000 900,700 467,307 433,393 51.88% 

        208 423000 Услуге по уговору   1,700,900 1,160,000 1,700,900 1,160,000 540,900 68.20% 

        208.1 423000 Услуге по уговору 460,000 456,000   460,000 456,000 4,000 99.13% 

        209 424000 Специјализоване услуге 2,500,000 2,036,313 2,056,800 2,047,000 4,556,800 4,083,313 473,487 89.61% 

        209.1 424000 Специјализоване услуге         

        210 425000 Текуће поправке и одржавање   10,090,000 8,997,000 10,090,000 8,997,000 1,093,000 89.17% 

        210.1 425000 Текуће поправке и одржавање         

        211 426000 Материјал 28,090,000 28,059,487 3,698,758 3,103,000 31,788,758 31,162,487 626,271 98.03% 

        211.1 426000 Материјал 6,140,000 4,013,786   6,140,000 4,013,786 2,126,214 65.37% 

        212 444000 Пратећи трошкови задуживања 10,000  20,000 6,000 30,000 6,000 24,000 20.00% 

   

     213 482000 Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате   589,136 242,000 589,136 242,000 347,136 41.08% 

   

     214 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова   10,000  10,000  10,000 0.00% 

        215.1 511000 Зграде и грађевински објекти 800,000 536,400   800,000 536,400 263,600 67.05% 

        216 512000 Машине и опрема   1,900,000 1,199,000 1,900,000 1,199,000 701,000 63.11% 

        216.1 512000 Машине и опрема 4,450,000 4,425,492   4,450,000 4,425,492 24,508 99.45% 

        217 522000 Залихе производње   7,350,000 8,148,000 7,350,000 8,148,000 -798,000 110.86% 

        218 523000 Залихе робе за даљу продају   50,000 1,000 50,000 1,000 49,000 2.00% 

   

       Укупно програмска активност 

0001: 469,300,000 460,394,945 31,086,294 29,306,000 500,386,294 489,700,945 10,685,349 97.86% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  423,300,000 416,824,374          

   

       04 Сопствени приходи буџетских 

корисника     27,500,000 26,091,000      

   

       07 Трансфери од других нивоа 

власти (Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја) 46,000,000 43,570,571 2,745,000 2,684,000      

   

       13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година     181,294 28,000      

   

       16 Родитељски динар за 

ваннаставне активности     660,000 503,000         

                        

   

       УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

"НАТА ВЕЉКОВИЋ": 469,300,000 460,394,945 31,086,294 29,306,000 500,386,294 489,700,945 10,685,349 97.86% 

    

 

   

 

 

Укупно Предшколска установа 

"Ната Вељковић": 469,300,000 460,394,945 31,086,294 29,306,000 500,386,294 489,700,945 10,685,349 97.86% 

                        

                        



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     107 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

4 09 80829  

   

  ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ                 

    

0901 

   

  ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА              

    

 0008     ПА: Подршка особама са 

инвалидитетом              

    

   090   Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту              

                        

    

 

   

219 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 4,372,711 4,372,711   4,372,711 4,372,711  100.00% 

    

 

   

220 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 728,057 728,056   728,057 728,056 1 100.00% 

        221 413000 Накнаде у натури 80,000 77,800   80,000 77,800 2,200 97.25% 

   

     222 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 60,000 48,256   60,000 48,256 11,744 80.43% 

        223 421000 Стални трошкови 430,000 334,332   430,000 334,332 95,668 77.75% 

        224 422000 Трошкови путовања  5,000    5,000  5,000  

        225 423000 Услуге по уговору 1,316,000 730,812   1,316,000 730,812 585,188 55.53% 

        226 424000 Специјализоване услуге 16,000 7,600   16,000 7,600 8,400 47.50% 

        227 425000 Текуће поправке и одржавање 301,000 293,535   301,000 293,535 7,465 97.52% 

        228 426000 Материјал 215,000 213,609   215,000 213,609 1,391 99.35% 

        229 444000 Пратећи трошкови задуживања 20,000 1,652   20,000 1,652 18,348 8.26% 

        230 512000 Машине и опрема 1,760,000    1,760,000  1,760,000  

    

 

   

 

 

Укупно програмска активност 

0008: 9,303,768 6,808,363   9,303,768 6,808,363 2,495,405 73.18% 

          Извори финансирања                 

          01 Приходи из буџета  9,303,768 6,808,363             

                        

    

 

   

 

 

УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО 

ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ: 9,303,768 6,808,363   9,303,768 6,808,363 2,495,405 73.18% 

    

 

   

 

 

Укупно Центар за особе са 

инвалидитетом: 9,303,768 6,808,363   9,303,768 6,808,363 2,495,405 73.18% 
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5 10 80679  

   

  ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ                 

    

2002 

   

 

 

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ              

    

 0001    

 

ПА: Функционисање Центра за 

стручно усавршавање              

       960   Помоћне услуге образовању              

                        

    

 

   

231 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених (зараде) 4,500,000 4,489,240   4,500,000 4,489,240 10,760 99.76% 

    

 

   

232 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 755,000 747,459   755,000 747,459 7,541 99.00% 

        233 413000 Накнаде у натури 181,000 179,235   181,000 179,235 1,765 99.02% 

        234 414000 Социјална давања запосленима 40,000 40,000 50,000  90,000 40,000 50,000 44.44% 

        235 421000 Стални трошкови 88,000 70,223 214,120 122,000 302,120 192,223 109,897 63.62% 

        236 422000 Трошкови путовања    163,000 62,000 163,000 62,000 101,000 38.04% 

        237 423000 Услуге по уговору 805,000 788,239 624,216 360,000 1,429,216 1,148,239 280,977 80.34% 

        238 424000 Специјализоване услуге 381,000 373,600 10,000  391,000 373,600 17,400 95.55% 

        239 425000 Текуће поправке и одржавање 127,375 126,912 190,000 5,000 317,375 131,912 185,463 41.56% 

        240 426000 Материјал 125,000 123,723 514,000 155,000 639,000 278,723 360,277 43.62% 

        241 512000 Машине и опрема   135,000 33,000 135,000 33,000 102,000 24.44% 

    
 

   
  Укупно програмска активност 

0001: 7,002,375 6,938,631 1,900,336 737,000 8,902,711 7,675,631 1,227,080 86.22% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  7,002,375 6,938,631          

    

 

   

  04 Сопствени приходи буџетских 

корисника     1,628,000 465,000      

   

       07 Трансфери од других нивоа 

власти      269,000 269,000      

    

 

   

  13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година      3,336 3,000         

                         

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ: 7,002,375 6,938,631 1,900,336 737,000 8,902,711 7,675,631 1,227,080 86.22% 

    

 

   

  Укупно Центар за стручно 

усавршавање Крушевац: 7,002,375 6,938,631 1,900,336 737,000 8,902,711 7,675,631 1,227,080 86.22% 
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6 11 05513      

 

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 

КРУШЕВЦА                 

 

   1502     

 

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА              

 

    0001    

 

ПА: Управљање развојем 

туризма              

       473   Туризам              

                        

    

 

   

242 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених (зараде) 13,718,000 13,084,328   13,718,000 13,084,328 633,672 95.38% 

    

 

   

243 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 2,283,000 2,178,541   2,283,000 2,178,541 104,459 95.42% 

        244 413000 Накнаде у натури 180,000 173,991 102,000 82,000 282,000 255,991 26,009 90.78% 

   

     245 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 80,000 67,877   80,000 67,877 12,123 84.85% 

        246 421000 Стални трошкови 1,192,000 934,171 684,000 427,000 1,876,000 1,361,171 514,829 72.56% 

        247 422000 Трошкови путовања  155,000 17,576 205,000  360,000 17,576 342,424 4.88% 

        248 423000 Услуге по уговору 3,730,000 3,521,169 1,125,000 523,000 4,855,000 4,044,169 810,831 83.30% 

        248.1 423000 Услуге по уговору 1,962,110 1,962,110   1,962,110 1,962,110  100.00% 

        249 425000 Текуће поправке и одржавање 395,000 333,399 896,000 773,000 1,291,000 1,106,399 184,601 85.70% 

        250 426000 Материјал 665,000 662,326 512,000 410,000 1,177,000 1,072,326 104,674 91.11% 

        251 444000 Пратећи трошкови задуживања 10,000 120   10,000 120 9,880 1.20% 

        252 482000 
Порези, обавезне таксе, казне, 
пенали и камате 

  200,500 132,000 200,500 132,000 68,500 65.84% 

        253 511000 Зграде и грађевински објекти   208,000 108,000 208,000 108,000 100,000 51.92% 

        254 512000 Машине и опрема   330,000 237,000 330,000 237,000 93,000 71.82% 

        254.1 512000 Машине и опрема 10,000,000 9,900,000   10,000,000 9,900,000 100,000 99.00% 

        319 513000 Остале некретнине и опрема   892,000 639,000 892,000 639,000 253,000 71.64% 

        320 515000 Нематеријална имовина   220,000 219,000 220,000 219,000 1,000 99.55% 

        255 523000 Залихе робе за даљу продају   2,173,237 2,143,000 2,173,237 2,143,000 30,237 98.61% 

    

 

   

 

 

Укупно програмска активност 

0001: 34,370,110 32,835,608 7,547,737 5,693,000 41,917,847 38,528,608 3,389,239 91.91% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  22,408,000 20,973,498          

    

 

   

 

 

04 Сопствени приходи буџетских 

корисника     6,756,500 4,935,000      
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       07 Трансфери од других нивоа 
власти - уплата Министарства 
трговине, туризма и телекомуни-
кација за клизалиште у износу од 
10.000.000 динара и Министарства 
културе и информисања за кројење 
и шивење костима средњевековних 
витезова и принцеза у оквиру проје-
кта "Чарапанско царство" - Градови 
у фокусу 2021. године у износу од 
1.962.110 динара 11,962,110 11,862,110          

    

 

   

 

 

13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година     791,237 758,000         

                        

    
 0002 

  
 

 
ПА: Промоција туристичке 
понуде              

       473   Туризам              
                        

        256 421000 Стални трошкови 75,000 55,191   75,000 55,191 19,809 73.59% 

        257 422000 Трошкови путовања  425,000 84,914 185,000 5,000 610,000 89,914 520,086 14.74% 

        258 423000 Услуге по уговору 3,115,000 2,735,486 340,000 116,000 3,455,000 2,851,486 603,514 82.53% 

        258.1 423000 Услуге по уговору 300,000 300,000   300,000 300,000  100.00% 

        259 424000 Специјализоване услуге 2,865,000 2,865,000 915,000 885,000 3,780,000 3,750,000 30,000 99.21% 

        259.1 424000 Специјализоване услуге 500,000 500,000   500,000 500,000  100.00% 

        260 426000 Материјал 545,000 528,417 65,000 3,000 610,000 531,417 78,583 87.12% 

    
 

   
261 482000 Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 75,000    75,000  75,000  

    
 

   
 

 
Укупно програмска активност 

0002: 7,900,000 7,069,008 1,505,000 1,009,000 9,405,000 8,078,008 1,326,992 85.89% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  7,100,000 6,269,008          

    
 

   
 

 
04 Сопствени приходи буџетских 
корисника     1,200,000 710,000      

   

       07 Трансфери од других нивоа 
власти (Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација) 800,000 800,000          

    
 

   
 

 
13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година     305,000 299,000         

                        

    

 

   

 

 

УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО 

ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА: 42,270,110 39,904,616 9,052,737 6,702,000 51,322,847 46,606,616 4,716,231 90.81% 

    
 

   
 

 
Укупно Туристичка 
организација града Крушевца: 42,270,110 39,904,616 9,052,737 6,702,000 51,322,847 46,606,616 4,716,231 90.81% 

                            

          УКУПНО РАЗДЕО 6: 4,775,503,842 4,297,481,288 161,371,845 88,863,000 4,936,875,687 4,386,344,288 550,531,399 88.85% 
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7  12 66372   

  

  СЛУЖБА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА                 

    0602  

  

 

 

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ              

     0001 

  

 

 

ПА: Функционисање Службе 

месних заједница              

       133   Остале опште услуге              

                        

    

 

   

262 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених (зараде) 33,300,000 32,722,821     33,300,000 32,722,821 577,179 98.27% 

    

 

   

263 412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 5,500,000 5,448,350     5,500,000 5,448,350 51,650 99.06% 

        264 413000 Накнаде у натури 900,000 769,195     900,000 769,195 130,805 85.47% 

        265 414000 Социјална давања запосленима 4,950,000 3,463,480     4,950,000 3,463,480 1,486,520 69.97% 

    

 

   

266 416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 800,000 729,905     800,000 729,905 70,095 91.24% 

        267 421000 Стални трошкови 250,000 215,321     250,000 215,321 34,679 86.13% 

        268 422000 Трошкови путовања  370,000 248,750     370,000 248,750 121,250 67.23% 

        269 423000 Услуге по уговору 360,000 192,128     360,000 192,128 167,872 53.37% 

        270 424000 Специјализоване услуге 20,000      20,000  20,000 0.00% 

        271 425000 Текуће поправке и одржавање 170,000 76,586     170,000 76,586 93,414 45.05% 

        271.1 425000 Текуће поправке и одржавање 782 782     782 782  100.00% 

        272 426000 Материјал 645,000 346,803     645,000 346,803 298,197 53.77% 

        273 444000 Пратећи трошкови задуживања 20,000     20,000  20,000  

    

 

   

274 482000 Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 50,000 18,986     50,000 18,986 31,014 37.97% 

    

 

   

  Укупно програмска активност 

0001: 47,335,782 44,233,107   47,335,782 44,233,107 3,102,675 93.45% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  47,335,000 44,232,325          

    

 

   

 

 

13 Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година - пренета 

ненаменска средства Службе 

месних заједница при гашењу 

рачуна крајем 2017. године 782 782             

    

 

   

  УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО 

СЛУЖБE МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА: 47,335,782 44,233,107     47,335,782 44,233,107 3,102,675 93.45% 

    

 

   

 

 

Укупно Служба месних 

заједница:  47,335,782 44,233,107     47,335,782 44,233,107 3,102,675 93.45% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 1 13 71145       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                 

    

0602 

   

 

 

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ              

    
 0002    

 
ПА: Функционисање месних 

заједница              

    
   160   Опште јавне услуге некласи-

фиковане на другом месту              

                        

        275 421000 Стални трошкови 9,139,400 6,967,046 5,000 103,000 9,144,400 7,070,046 2,074,354 77.32% 

        276 423000 Услуге по уговору 50,000 9,000 47,500 175,000 97,500 184,000 -86,500 188.72% 

        276.1 423000 Услуге по уговору 1,025    1,025  1,025  

        277 424000 Специјализоване услуге 10,000    10,000  10,000  

        278 425000 Текуће поправке и одржавање 6,312,253 4,514,508 417,447 161,000 6,729,700 4,675,508 2,054,192 69.48% 

        278.1 425000 Текуће поправке и одржавање 7,348,483 4,175,304   7,348,483 4,175,304 3,173,179 56.82% 

        278.2 425000 Текуће поправке и одржавање 187,890 108,160   187,890 108,160 79,730 57.57% 

        279 426000 Материјал 1,207,200 923,918   1,207,200 923,918 283,282 76.53% 

        279.1 426000 Материјал 27,200 14,980   27,200 14,980 12,220 55.07% 

        280 444000 Пратећи трошкови задуживања 100,200 31,600   100,200 31,600 68,600 31.54% 

   
     281 483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 850,000 589,998 350,000 350,000 1,200,000 939,998 260,002 78.33% 

        294 511000 Зграде и грађевински објекти   3,058,891 400,000 3,058,891 400,000 2,658,891 13.08% 

        282 512000 Машине и опрема 668,500 435,169   668,500 435,169 233,331 65.10% 

        282.1 512000 Машине и опрема 58,000 57,600   58,000 57,600 400 99.31% 

    
 

   
 

 
Укупно програмска активност 

0002: 25,960,151 17,827,283 3,878,838 1,189,000 29,838,989 19,016,283 10,822,706 63.73% 

          Извори финансирања              

          01 Приходи из буџета  18,337,553 13,471,239          

    
 

   
 

 
04 Сопствени приходи буџетских 
корисника              

    

 

   

 

 

13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година - пренета средства од 
самодоприноса месних заједница при 
гашењу рачуна крајем 2017. године  7,433,683 4,247,884          

    

 

   

  15 Неутрошена средства донација 
из ранијих година - из 2018. 
године 1.025 динара и из 2019. 
године 187.890 динара 188,915 108,160             

                            

    
 

   
  УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА: 25,960,151 17,827,283 3,878,838 1,189,000 29,838,989 19,016,283 10,822,706 63.73% 

          Укупно Месне заједнице:  25,960,151 17,827,283 3,878,838 1,189,000 29,838,989 19,016,283 10,822,706 63.73% 
                            

          УКУПНО РАЗДЕО 7: 73,295,933 62,060,390 3,878,838 1,189,000 77,174,771 63,249,390 13,925,381 81.96% 

                        

УКУПНО: 4,900,103,739 4,405,797,229 165,250,683 90,052,000 5,065,354,422 4,495,849,229 569,505,193 88.76% 
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III ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

Члан 13. 

 

 Укупно планирани и извршени расходи и издаци у посматраном периоду према програмској класификацији износе у динарима: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1101 

ПРОГРАМ 1: 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Просторни 

развој у складу 

са плановима 

Проценат 

покривености 

територије 

урабанистичком 

планском 

документацијом 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
41,000,000 40,832,489   41,000,000 40,832,489 

Градска 

управа 

(05511) / 

Начелник 

Градске 

управе  

ПА 1101-0001 

Просторно и 

урбанистичко 
планирање 

Повећање покри-

вености 
територије 

планском и 

урбанистичком 
документацијом 

Број усвојених 

планова генералне 
регулације у односу 

на број 

предвиђених 
планова вишег реда 

Податак није 

достављен 

21 ( 15 пла-нова 
детаљне и 6 планова 

генералне 

регулације 

41,000,000 40,832,489     41,000,000 40,832,489 

 

Одељење за 
урбанизам и 

грађевинар-

ство/ 
Градска 

управа 

(05511) / 
Начелник 

Одељења за 

урбанизам и 

грађ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1102 

ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Повећање 

покривености 

насеља и 

територије 

рационалним 

јавним осветље-

њем 

Дужина улица и 

саобраћајница 

(км) које су 

покривене јавним 

осветљењем у 

односу на укупну 

дужину улица и 

саобраћајница 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
720,560,389 667,963,500   720,560,389 667,963,500 

Градска 

управа 

(05511)/        

Начелник  

Градске 

управе  

 ПА1102-0001 
Управљање/ 
одржавање 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% 
Податак није 

достављен 
95,300,000 73,111,194     95,300,000 73,111,194 

Одељење за 

стамбено 

комуналне и 
имовинско 

правне 

послове/Град-
ска управа 

(05511) 

/Начелник 
Одељења  

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 
63,000,000 59,009,329     63,000,000 59,009,329 

Одељење за 

инвестицје, 
привреду и 

заштиту 

животне 
средине/Град-

ска управа 

05511/Начелн
ик 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 
41,000,000 40,697,856     41,000,000 40,697,856 

Одељење за 

инвестицје, 

привреду и 
заштиту 

животне 
средине/Град-

ска управа 

05511/Начел-
ник Одељења 

ПА 1102-0002 
Одржавање јавних 

зелених површина 

Максима-лна 

могућа покриве-

ност 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/уку

пан број м2 

зелених 
површина 

Податак није 

достављен 
173,202,046 173,194,174     173,202,046 173,194,174 

Одељење за 

стамбено 

комуналне и 
имовинско 

правне 

послове/Градс
ка управа 

(05511) 

/Начелник 
Одељења  



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     115 
 

 

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

  ПА 1102-0003 
Одржавање чистоће 
на површинама 

јавне намене 

Максимално 

могућа покриве-
ност 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/у

купно м2 јавно 

прометних 

површина 

Податак није 

достављен 
140,674,341 140,579,906     140,674,341 140,579,906 

Одељење за 

стамбено 

комуналне и 
имовинско 

правне 

послове/Град-

ска 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 
прихватили-

шту 

Податак није 

достављен 
15,600,000 12,805,008     15,600,000 12,805,008 

Одељење за 
стамбено 

комуналне и 

имовинско 
правне 

послове/Град-

ска управа 
(05511) 

/Начелник 

Одељења  

Унапре-ђење 
заштите од 

заразних и других 

болести које 
преносе инсекти 

Јавне површине на 

којима је рађена 
дезинсекција  

(у км2) 

20.432 ha 
Податак није 
достављен 

2,500,000 1,409,920     2,500,000 1,409,920 

Одељење за 
инвестиције, 

привреду и 

заштиту 
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 

12,499,870 4,398,700     12,499,870 4,398,700 

Одељење за 

стамбено 
комуналне и 

имовинско 

правне 
послове/Град-

ска управа 

(05511) 
/Начелник 

Одељења  
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 ПА1102-0007 

Производња и 

дистрибуција 
топлотне енергије 

Оптимална 

покривеност 
корисника и 

територије 

услугама 
даљинског 

грејања и развој 

дистрибутивног 
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 
39,660,427 35,264,681     39,660,427 35,264,681 

Одељење за 

инвестицје, 
привреду и 

заштиту 

животне 
средине/Град-

ска управа 

05511/Начел-
ник 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 

7,423,705 5,739,153     7,423,705 5,739,153 

Одељење за 
инвестиције, 
привреду и 
заштиту 
животне 
средине/0551
1-Градска 
управа/ 
Начелник 
Одељења  

 ПА 1102-0008 
Управљање и 
снабдевање водом 
за пиће 

Адекватан 
квалитет 
пружених услуга 
водосна-бдевања 

Број кварова по км 
водоводне мреже                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 
Податак није 
достављен 

129,700,000 121,753,579     129,700,000 121,753,579 

Одељење за 
стамбено 
комуналне и 
имовинско 
правне 
послове/Град-
ска управа 
(05511) 
/Начелник 
Одељења  

1501 

ПРОГРАМ 3: 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

Повећање 

запосле-ности на 

територији 

града 

Број становника 

града који су запо-

слени на новим 

радним местима, а 

налазили су се на 

евиденцији НСЗ 

(разврстаних по 

полу и старости) 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
34,135,000 29,393,624   34,135,000 29,393,624 

Градска 

управа  05511 

/Начелник 

Градске  

управе  

 ПА 1501-0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 
амбијента 

Успостављање 

функционалне 

пословне инфра-
структуре 

Број корисника 

технолошких 

паркова, бизнис 
инкубатора и сл. 

25 
Податак није 

достављен 
9,935,000 9,935,000     9,935,000 9,935,000 

Одељење за 
инвестиције, 

привреду и 

заштиту 
животне 

средине/0551

1 Градска 
управа/Начел-

ник Одељења  
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ПА 1501/0002 

Мере активне 

политике 
запошљавања 

Повећање броја 

запослених кроз 

мере активне 
политике 

запошљавања 

Број новоза-

послених жена кроз 

реализацију мера 
активне политике 

запошљавања 

80 
Податак није 

достављен 
24,200,000 19,458,624     24,200,000 19,458,624 

Одељење за 

инвестиције, 
привреду и 

заштиту 

животне 
средине/0551

1 Градска 

управа/Начел-
ник Одељења 

1502 

ПРОГРАМ 4: 

РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 

Повећање 

прихода од 

туризма 

Пораст прихода од 

боравишне таксе 
48,38% 85,45% 48,820,110 43,543,818 9,052,737 6,702,000 57,872,847 50,245,818 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 

заштиту 

животне 

средине/Град-

ска управа 

05511/Начел-

ник 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 

обеле-жених/17 

укупних 

локалитета= 

100% 

17уређених и обеле-

жених/17 укупних 

локалитета= 100% 

34,370,110 32,835,608 7,547,737 5,693,000 41,917,847 38,528,608 

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 

иностранству  на 

којима учествује ТО 

града 

31 44 7,900,000 7,069,008 1,505,000 1,009,000 9,405,000 8,078,008 

Туристичка 

организација 

града 

Крушевца 

(05513) / 

Директор  

ПА 1502-0002 
Промоција 

туристичке понуде 

Адекватна 

промоција 
туристичке 

понуде града на 

циљаним 

тржиштима 

Број одржаних 
промотивних акција 

са партнерским 

организацијама  

40 
Податак није 

достављен 
6,550,000 3,639,202     6,550,000 3,639,202 

Служба за 
протокол и 

информисање

/05511-

Градска 

управа/Шеф 
Службе  
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0101 

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИ-

ВРЕДА И 

РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

Раст произво-

дње и стаби-

лност дохотка 

произвођача 

Удео регистро-

ваних пољо-

привредних 

газдинстава у  

укупном броју 

пољопривредних 

газдинстава 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
71,989,002 63,608,562   71,989,002 63,608,562 

Градска 

управа 

05511/Начел-

ник 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 2 26,870,000 25,473,150     26,870,000 25,473,150 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 

заштиту 

животне 

средине/0551

1-Градска 

управа/Начел-

ник Одељења  

ПА 0101-0002 
Мере подршке 

руралном развоју 

Унапре-ђење 

руралног развоја 

Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера 

руралног развоја у 

односу на укупан 

број пољопривре-

дних газдинстава 

400/6000= 

6,67% 

623/6000= 

10,38% 
45,119,002 38,135,412     45,119,002 38,135,412 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 

заштиту 

животне 

средине/0551

1-Градска 

управа/Начел-

ник Одељења  

0401 

ПРОГРАМ 6: 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Унапре-ђење 

заштите природе 

Број подручја која 

су проглашена 

заштићеним 

подручјем III 

категорије 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
26,550,170 16,199,331   26,550,170 16,199,331 

Градска 

управа 

05511/Начел-

ник Градске 

управе 

ПА 0401-0004 
Управљање 

отпадним водама 

Максима-лно 

могућа покриве-

ност корисника и 

територије 

услугама 

уклањања 

отпадних вода 

Проценат покриве-

ности територије 

услугама 

прикупљања и 

одвођења отпадних 

вода (мерено кроз 

број насеља у односу 

на укупан број 

насеља) 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
18,681,120 9,439,838     18,681,120 9,439,838 

Одељење за 

стамбено 

комуналне и 

имовинско 

правне 

послове/05511

- Градска 

управа - 

Начелник 

Одељења 
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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  

Податак није 

достављен 
4,800,000 4,693,573     4,800,000 4,693,573 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 

заштиту 

животне 

средине/0551

1-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 

1,045,000 41,958     1,045,000 41,958 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 

заштиту 

животне 

средине/0551

1-Градска 

управа/ 

Начелник 

Одељења  

  

П 0401-4007 

Пошумљавање у 

циљу заштите и 

очувања предеоног 

диверзититета у 

2021. години на 

територији града 

Крушевца 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
791,736 791,729     791,736 791,729 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 

заштиту 

животне 

средине/0551

1-Градска 

управа/ 

Начелник 

Одељења  

  

П 0401-4015 

Превенције 

нелегалног 

одлагања отпада и 

уклањање у 2021. 

години на 

територији града 

Крушевца 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
1,232,314 1,232,233     1,232,314 1,232,233 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 

заштиту 

животне 

средине/0551

1-Градска 

управа/ 

Начелник 

Одељења 
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0701 

ПРОГРАМ 7: 

ОРГАНИЗА-

ЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУ-

КТУРА 

Развијеност 

инфраструктуре 

у контексту 

доприноса 

социо-економ-

ском развоју 

Дужина 

изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 

града (у км) 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
1,050,681,723 884,364,279 296  1,050,682,019 884,364,279 

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 

реконстру-исаних 

путева 

12 
Податак није 

достављен 
713,067,116 557,730,450     713,067,116 557,730,450 

Одељење за 
инвестиције, 

привреду и 

заштиту 
животне 

средине/Град-

ска управа 
(05511) / 

Начелник 

Одељења 

ПA 0701-0005 
Унапређење 
безбедности 

саобраћаја 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
33,200,000 24,176,266     33,200,000 24,176,266 

Одељење за 

стамбено 

комуналне и 
имовинско 

правне 

послове/05511
- Градска 

управа - 

Начелник 
Одељења  

П 0701-5008 
Источна 
обилазница 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

1,000,000       1,000,000  

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 
заштиту 

животне 
средине/Град-

ска управа 

(05511) / 
Начелник 

Одељења  

П 0701-5012 

Изградња 

аеродрома 

"Росуље" 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

500,000 368,948     500,000 368,948 

Одељење за 

инвестиције, 
привреду и 

заштиту 

животне 
средине/Град-

ска управа 

(05511) / 
Начелник 

Одељења  
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П 0701-5011 
Трг косовских 
јунака 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

302,914,607 302,088,615     302,914,607 302,088,615 

Одељење за 

инвестиције, 
привреду и 

заштиту 

животне 
средине/Град-

ска управа 

(05511) / 

Начелник 

Одељења  

П 0701-4004 CIVITAS SUMPs-Up  

Подизање 
капацитета 

службеника 

Градске управе у 
области 

планирања 

одрживе урбане 
мобилно-сти 

Број службеника 

који учествују у 

пројектним 
активностима 

2 
Податак није 

достављен 
    

296 

  

296  

Одељење за 
стамбено 

комуналне и 

имовинско 
правне 

послове/05511

-Градска 
управа - 

Начелник 

Одељења 
и 

Одељење за 

урбанизам и 
грађевинар-

ство/ 

Градска 
управа 

(05511) / 

Начелник 
Одељења  

Број спроведених 

кампања из области 
одрживе урбане 

мобилности 

1 
Податак није 
достављен 

      

2001 

ПРОГРАМ 8: 

ПРЕДШКО-

ЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

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 
471,160,000 460,634,772 32,432,933 30,652,000 503,592,933 491,286,772 

Одељење за 

друштвене 

делатности/ 

05511-

Градска 

управа/ 

Начелник 

Одељења  
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ПА 2001-0001 

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  16 

469,300,000 460,394,945 31,086,294 29,306,000 500,386,294 489,700,945 

Предшколска 

установа 

"Ната 

Вељковић" 

(05572) / 

Директор ПУ 

"Ната 

Вељковић"  

Просечан број деце 

по васпитачу (јасле, 

предшколски и 
припремни 

предшколски 

програм) 

Јаслице 11, 

Предшко-лски 
14,55,  

ППП 14 

Јаслице 11, 

Предшко-лски 
14,55,  

ППП 15 

Проценат деце 

ослобођене од пуне 

цене услуге у 

односу на укупан 

број деце 

12.77% 
Податак није 

достављен 

Унапре-ђење 
квалитета 

предшколског 

образовања и 
васпитања   

Број посебних и 

специјалних 

програма у објекту 

предшколске 

установе 

15 
Податак није 

достављен 

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 

65% 
Податак није 
достављен 
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Број објеката у 
којима су извршена 
инвестициона 
улагања на годи-
шњем нивоу, у 
односу на укупан 
број објеката ПУ 

5/15=33% 
Податак није 
достављен 

П 2001-4001 

"ЕСЕС- Подршка 

деци и породици - 

добробит за 
будућност" 

Крушевац 

Унапређена 

доступност 
претшколских 

услуга за децу из 

осетљивих 
друштвених група 

насељених места 

Читлук и 

В.Шиље-говац 

Просечан број деце 
узраста од 3-5.5 

година из 

осетљивих 
друштвених група 

обухваћен 

претшколским 
програмом у 

насељеним местима 

Читлук и 

В.Шиљеговац у 

полудневном 

боравку 

Насељено место 

Читлук 25, 

насељено место 
В.Шиљеговац 

25 

Насељено место 
Читлук 19, 

насељено место 

В.Шиљеговац 21 

    1,346,639 1,346,000 1,346,639 1,346,000 

Градска 

управа 

05511/Начел-
ник Градске 

управе 

  
П-2001-5018 

"Инклузивно 

предшколско 
образовање и 

васпитање" 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

1,860,000 239,827     1,860,000 239,827 

Градска 
управа 

05511/Начел-

ник Градске 
управе 

2002 

ПРОГРАМ 9: 

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

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) 

328,414,988 276,998,891 1,900,336 737,000 330,315,324 277,735,891 

Одељење за 

друштвене 

делатности/ 

05511-

Градска 

управа/ 

Начелник 

Одељења  

ПА 2002-0001 
Функционисање 

основних школа 

Трансфер (тип 
програмске 

активности за 

коју није 
неопходно 

дефинисати 

циљеве и 
показатеље 

учинка) 

      221,374,302 217,055,405     221,374,302 217,055,405 

Градска 
управа 

05511/Основ-

не 
школе/Начел-

ник Градске 

управе/ 
директори 

школа 
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ПА 2002-0001 

Функционисање 

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% 
Податак није 
достављен 

2,000,000 884,802     2,000,000 884,802 

Градска 
управа 

05511/Начел-

ник Градске 
управе  

П 2002-5019 

Капитално 

одржавање објеката 

основних школа на 
територији града 

Крушевца 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
72,035,950 28,912,048     72,035,950 28,912,048 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 

заштиту 
животне 

средине/Град-

ска управа 
(05511) / 

Начелник 

Одељења  

П 2002-5004 

Изградња 
фискултурне сале у 

ОШ "Кнез Лазар" 

Велики Купци 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
21,257,550 19,881,773     21,257,550 19,881,773 

Одељење за 
инвестиције, 

привреду и 

заштиту 
животне 

средине/Градс

ка управа 
(05511) / 

Начелник 
Одељења  

П 2002-5015 

Реконструкција 

ОШ "Бранко 

Радичевић"- 
Макрешане  

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
4,744,811 3,326,232     4,744,811 3,326,232 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 
заштиту 

животне 

средине/Град-
ска управа 

(05511) / 

Начелник 
Одељења  

П 2002-5016 

Фискултурна сала 
ОШ "Брана 

Павловић" Коњух - 

издвојено одељење 

у Белој Води 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

      

Одељење за 

инвестиције, 
привреду и 

заштиту 

животне 
средине/Град-

ска управа 

(05511) / 
Начелник 

Одељења  
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ПА 2002-0001 

Функционисање 

Центра за стручно 
усавршавање 

Унапређење 
квалитета 

образовања и 

васпитања и 
услова у 

основним 

школама  

Број стручних лица  

који су добили 

најмање (20) бода за 
стручно усавр-

шавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

*Промењен је 
Правилник о 

сталном стручном 

усавршавању и 
напредовању у 

звања наставника, 

васпитача и 
струучних 

сарадника, тако да 

је уместо 24 бода 

индикатор 20 бода 

150 40 

7,002,375 6,938,631 1,900,336 737,000 8,902,711 7,675,631 

Центар за 
стручно 

усавршавање 

80679/Дирек-
тор Центра за 

стручно 

усавршавање 

Број ученика који 

похађају 
ваннаставне 

активности у 

односу на укупан 
број ученика 

83,3 47.58 

2003 

ПРОГРАМ 10: 

СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

Повећање 

обухвата средњо-

школског 

образовања 

Број деце која су 

обухваћена 

средњим образо-

вањем (разложен 

по полу) 

5210  

(2575 дечака и 

2635 

девојчица) 

5210  

(2575 дечака и 2635 

девојчица) 

99,910,279 90,249,936   99,910,279 90,249,936 

Одељење за 

друштвене 

делатности/ 

05511-

Градска 

управа/ 

Начелник 

Одељења  

ПА 2003-0001 
Функционисање 

средњих школа 

Трансфер (тип 

програмске 

активности за 

коју није 

неопходно 

дефинисати 

циљеве и 

показатеље 

учинка) 

      99,910,279 90,249,936     99,910,279 90,249,936 

Градска 

управа 

05511/Средње 

школа/Начел-

ник Градске 

управе/ 

директори 

средњих 

школа 
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0901 

ПРОГРАМ 11: 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 

Повећање 

доступности 

права и услуга 

социјалне 

заштите 

Проценат 

корисника мера и 

услуга социјалне и 

дечије заштите 

који се финанси-

рају из буџета 

града у односу на 

број становника 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
267,035,101 228,308,744 537,371 537,000 267,572,472 228,845,744 

Одељење за 

друштвене 

делатности/ 

05511-

Градска 

управа/ 

Начелник 

Одељења  

ПА 0901-0001 
Једнократне 
помоћи и други 
облици помоћи 

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

      68,543,552 60,519,879     68,543,552 60,519,879 

Градска 
управа 05511 
(Центар за 
социјални рад 
- 
00231)/Начел-
ник Градске 
управе 
/Директор 
Центар за 
социјални рад  

ПА 0901-0002 

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 1,436,053     4,000,000 1,436,053 

Градска 

управа 05511 

(Центар за 
социјални рад 

- 
00231)/Начел-

ник Градске 

управе 
/Директор 

Центар за 

социјални рад 

  

 П 0901-4002    
Пројекат СРБ2101 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
400,000 393,818     400,000 393,818 

Одељење за 
инвестиције, 

привреду и 

заштиту 
животне 

средине/Град-

ска управа 
(05511) / 

Начелник 

Одељења  
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 П 0901-4008    

Пројекат СРБ2102 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

400,000 352,699     400,000 352,699 

Одељење за 

инвестиције, 
привреду и 

заштиту 

животне 
средине/Град-

ска управа 

(05511) / 

Начелник 

Одељења  

ПА 0901-0004 

Саветодаво-

терапијске и 
социјално 

едукативне услуге 

Трансфер и 

социјалне помоћи 
(тип програмске 

активности за 

коју није 
неопходно 

дефинисати 

циљеве и 

показатеље 

учинка) 

      59,522,278 49,663,351     59,522,278 49,663,351 

Градска 
управа 05511 

(Центар за 

социјални рад 
- 

00231)/Начел-

ник Градске 
управе 

/Директор 

Центар за 
социјални рад 

ПА 0901-0003 
Дневне услуге у 

заједници 

Подсти-цање 
развоја разновр-
сних социјалних и 
других услуга у 
заједници 

Број удружења/ 
хуманитарних 
организација која 
добијају средства из 
буџета града 

15 13 

49,459,503 48,084,044   
  

  
49,459,503 48,084,044 

Одељење за 

друштвене 

делатности 
/05511-

Градска 

управа/Начел-

ник 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 

454/22.836=1,99% 466/22.836=2.04% 

ПА 0901-0005 

Подршка 

реализацији 

програма Црвеног 

крста 

Социјално дело-
вање - олакшавање 
људске патње пру-
жањем неопходне 
ургентне помоћи 
лицима у невољи, 
развијањем 
солидарности међу 
људима, 
организовањем 
различитих облика 
помоћи 

Број акција на 

прикупљању 

различитих врста 

помоћи  

150 163 

19,315,000 19,007,011     19,315,000 19,007,011 

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 
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ПА 0901-0006 
Подршка деци и 
породици са децом 

Унапређење услу-

га социјалне 
заштите за децу  

и породицу 

Број корисника 
услуга  

385+100 

мушкарци 
190+50, 

жене 195+50 

385+60 мушкарци 

182+28, 

жене 203+32 

55,791,000 42,043,526 537,371 537,000 56,328,371 42,580,526 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05
511-Градска 

управа/Начел-

ник Одељења 

190+30  
муш.95+15,же. 

95+15 

170+24 муш. 

88+14,же. 82+10 

Унапређење 
популационе 

политике 

Број мера 

материјалне 
подршке намењен 

мерама локалне 

популационе 
политике (нпр. 

подршка матери-

нству, подршка 

породиљама, 

накнада за 

новорођену децу) 

Податак није 

достављен 

 
Деца рођена  

01.01.-2, мере 

материјалне 
подршке 8, честитке 

за новорођенчад -

789, бр. рођене деце 
3., 4. и 5. по реду - 

115, новчана помоћ 

запосленим поро-
диљама 283, помоћ 

за ВТО - 3 , поклон 

за књиге за 3. и 4. 
ђака -758, превоз 

соц. угрожених 

ученика средњих 
школа 125, поклон 

за прваке -1031 

ПА 0901-0008 
Подршка особама 

са инвалидитетом 

Обезбеђивање 

услуга социјалне 

заштите за 

старије и одрасле 

са инвали-

дитетом 

Број услуга 10 10 9,303,768 6,808,363     9,303,768 6,808,363 

Центар за 

особе са 

инвалиди-

тетом-

80829/Дирек-

тор Центрa за 

особе са 

инвалиди-

тетом 

П 0901-5001 

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 
300,000       300,000  

Одељење за 

привреду, 
инвестиције и 

заштиту 

животне 
средине/Град-

ска управа 

05511/Начел-

ник Одељења  
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ПРОГРАМ 12: 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Унапређење 

здравља 

становништва 

Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
194,112,000 193,839,663   194,112,000 193,839,663 

Градска 

управа 

05511/Начел-

ник 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 

192,052,000 192,042,493     192,052,000 192,042,493 

 
Градска 

управа 

05511/Дом 
здравља 

Крушевац/ 

Начелник 
Градске 

управе/дирек-

тор Дома 
здравља  

ПА 1801-0002 Мртвозорство 

 

Администрација 
и управљање (тип 

програмске 

активности за 
коју није 

неопходно 

дефинисати 
циљеве и 

показатеље 

учинка) 

      1,560,000 1,297,170     1,560,000 1,297,170 

Одељење за 

општу управу 

и заједничке 
послове/05511

- Градска 

управа/Начел-
ник 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 

3 2 500,000 500,000     500,000 500,000 

 
Одељење за 

друштвене 

делатности/05
511-Градска 

управа/Начел-

ник Одељења 
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ПРОГРАМ 13: 

РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСА-

ЊА 

Подстицање 

развоја културе  

Број реализо-

ваних програма на 

1000 становника 

који доприносе 

остваривању 

општег интереса у 

култури 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
396,253,666 377,534,859 38,322,009 19,040,000 434,575,675 396,574,859 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

/05511-Град-

ска 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 

184/2002=9,19% 176/2002=8.79% 271,602,615 259,740,700 24,752,009 10,858,000 296,354,624 270,598,700 

Установе 

културе-
71144/Дирек-

тори установа 

културе  

ПА 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 
стваралаштва 

Унапређење 

разновр-сности 

културне понуде 

Број програма и 

пројеката 
подржаних од 

стране града 

намењених 
осетљивим 

друштвеним 

групама 

24 17 16,884,000 15,208,524 13,570,000 8,182,000 30,454,000 23,390,524 

Установе 

културе-

71144/Дирек-

тори установа 

културе  

П 1201-4006 

Систематско 

археолошко 

истраживање 
познонеолитског 

локалитета Витково 

- Кампања 2020. 
године 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
1,600,000 1,600,000     1,600,000 1,600,000 

Установе 

културе-
71144/Дирек-

тор Народног 

музеја  

П 1201-4010 

650 година историје 

града на полици за 
књиге - 

Оснаживање 

капацитета 
завичајног одељења 

Народне 

библиотеке 
Крушевац 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
910,000 910,000     910,000 910,000 

Установе 

културе-

71144/Дирек-
тор Народне 

библиотеке 

П 1201-4011 
Моравска Србија -
од стварности до 

легенде 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
1,820,500 1,819,888     1,820,500 1,819,888 

Установе 

културе-
71144/Дирек-

тор Народног 
музеја  
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П 1201-4012 

Друга фаза набавке 

опреме за 
спровођење 

процеса 

конзевације и 
рестаурације 

предмета из збирки 

Народног музеја 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
841,500 839,065     841,500 839,065 

Установе 

културе-
71144/Дирек-

тор Народног 
музеја  

П 1201-4013 

Употпуњавање 

збирке Уметничке 
галерије 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
985,000 985,000     985,000 985,000 

Установе 

културе-

71144/Дирек-
тор Народног 

музеја  

П 1201-4014 
Препознавање 
5/2021 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

400,000 400,000     400,000 400,000 

Установе 
културе-

71144/Дирек-

тор Народног 
музеја  

ПА 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 
уметничког 

стваралаштва 

Унапређење 
разноврсности 

културне понуде  

Број програма и 

пројеката удружења 
грађана подржаних 

од стране града 

38 32 4,000,000 3,879,806     4,000,000 3,879,806 

Одељење за 
друштвене 

делатности/05
511-Градска 

управа/Начел-

ник Одељења  

ПА 1201-0003 

Унапређење 
система очувања и 

представљања 
културно-

историјског наслеђа 

Унапређење 

презентација 
културног наслеђа 

Број реализо-ваних 

програма који 
промовишу локално 

културно наслеђе у 
односу на број 

планираних 

програма 

1/1=100% 
Податак није 
достављен 

12,000,000 12,000,000     12,000,000 12,000,000 

Одељење за 

друштвене 

делатности/05
511-Градска 

управа/Начел-

ник 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 
информи-сања 

Податак није 
достављен 

16 17,150,000 17,094,340     17,150,000 17,094,340 

Одељење за 
друштвене 
делатности/05
511-Градска 
управа/Начел-
ник Одељења  
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П 1201-5013 
Споменик кнезу 
Лазару 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

68,060,051 63,057,536     68,060,051 63,057,536 

Одељење за 
инвестиције, 
привреду и 
заштиту 
животне 
средине/0551
1-Градска 
управа/ 
Начелник 
Одељења  

1301 

ПРОГРАМ 14: 

РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ 

Обезбеђи-вање 

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 
325,292,404 302,640,829 28,006,391 24,145,000 353,298,795 326,785,829 

 

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 

65 55 

58,000,000 52,896,602   

  

58,000,000 52,896,602 

Одељење за 
друштвене 
делатности/05
511-Градска 
управа/Начел-
ник Одељења  

Број посебних 

програма спортских 

организација 

финансираних од 

стране града 

 

20 0   

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 

94,005,520 88,813,892 28,006,391 24,145,000 122,011,911 112,958,892 

Установа за 
физичку 
културу 
"Спортски 
центар" 
Крушевац - 
96403/Дирек-
тор Установе 
за физичку 
културу 
"Спортски 
центар"  

Степен искори-
шћења капацитета 

установе 

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 

2606 (1133 

мушкараца и 1473 

жена) 

8,371,000 5,939,604   

  

  

  

8,371,000 5,939,604 

Одељење за 

друштвене 

делатности/ 
05511-Градска 

управа/Начел-

ник Одељења  

Број младих жена 

корисника услуга 
800 1,473 

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 131-44 

дечака и 77 

девојчица, 
стипендије 

студенти 11-4 

дечака и 7 
девојцица, 

ученици 17-5 

дечака и 12 
девојчица 

Свет,награде:  

студенти 1 
дечак,ученици 27 

(14 дечака и 13 

девојчица),Видов. 

наг.ученици 131-44 

дечака и 77 

девојчица, 
стипендије 

студенти 11-4 

дечака и 7 
девојцица, ученици 

17-5 дечака и 12 

девојчица 

П 1301-5005 

Спортско-

рекреативни парк 
"Багдалино" 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

13,760,040 13,759,802     13,760,040 13,759,802 

Одељење за 

инвестиције, 
привреду и 

заштиту 

животне 
средине/ 

05511-Градска 
управа/ 

Начелник 

Одељења  

П 1301-5021 

Спортско - 

рекреативни центар 

Јастребац 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
25,500,000 25,338,000     25,500,000 25,338,000 

Одељење за 
инвестиције, 

привреду и 

заштиту жи-
вотне среди-

не/05511-

Градска 
управа/ 

Начелник 

Одељења  
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П 1301-5010 
Стадион Јединство 
Мало Головоде 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

99,601,460 91,990,813     99,601,460 91,990,813 

Одељење за 

инвестиције, 
привреду и 

заштиту жи-

вотне сре-
дине/05511-

Градска 

управа/ 

Начелник 

Одељења  

П 1301-5009 Стадион Младост 
Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
21,021,820 18,885,492     21,021,820 18,885,492 

Одељење за 
инвестиције, 

привреду и 

заштиту жи-
вотне сре-

дине/05511-

Градска 
управа/ 

Начелник 

Одељења  

П 1301-5022 
Теретана у 

Лазарици 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
5,032,564 5,016,624     5,032,564 5,016,624 

Одељење за 

инвестиције, 

привреду и 
заштиту жи-

вотне сре-

дине/05511-
Градска 

управа/ 

Начелник 
Одељења  

0602 

ПРОГРАМ 15: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Одрживо 

управно и 

финансијско 

функционисање 

града у складу са 

надлежностима 

и пословима 

локалне самоу-

праве 

Однос броја 

запослених у граду 

и законом 

утврђеног 

максималног броја 

запослених  

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
756,236,060 676,655,922 43,927,334 8,239,000 800,163,394 684,894,922 

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% 
Податак није 

достављен 
631,284,894 570,958,833 34,743,556 1,768,000 666,028,450 572,726,833 

Градска 

управа 

05511/Начелн

ик Градске 

управе  
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П 0602-4003 

UNOPS  EU PRO 

програм донације - 
ГИС Крушевац  

Проширење базе 

података  ГИС 

Број корисника 

програма за ГИС  
15 

Податак није 

достављен 
    4,991,924 4,985,000 4,991,924 4,985,000 

Градска 

управа 
05511/Заменик 

Начелника 

Градске 
управе 

П 0602-4005 

UNOPS SWISSPRO  

"Укључи се и 

унапреди локалну 
заједницу" 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
    313,016 297,000 313,016 297,000 

Градска 

управа 
05511/Пода-

так није 

достављен 

ПА 0602-0001 

Функционисање 

Службе месних 
заједница 

Функционисање 

Службе 

Проценат решених 

предмета у калeнда-
рској години 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
47,335,782 44,233,107     47,335,782 44,233,107 

Служба 

Месних 

заједница 
66372/Шеф 

Службе  

ПА 0602-0002 
Функционисање 

месних заједница 

Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и 

интереса 

локалног 

становништва -

деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/предло

га месних заједница 

према граду у вези 

са питањима од 

интереса за локално 

становништво 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
25,960,151 17,827,283 3,878,838 1,189,000 29,838,989 19,016,283 

Месне 

заједнице 

71145/Предсе

дници савета 

месних 

заједница 

ПА 0602-0004 
Градско 

правобранилаштво 

Заштита имови-

нских права и 

интереса града 

Број решених 

предмета у односу 

на укупан број 

предмета на 

годишњем нивоу 

1100/1100=100% 
698/1100= 

63,45% 
4,778,100 4,625,649     4,778,100 4,625,649 

Градско 

правобранила

штво 96446-

/Градски 

правобрани-

лац  

ПА 0602-0005 Омбудсман 

Обезбеђена 

заштита 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 

100% 
Податак није 

достављен 
2,882,569 2,683,276     2,882,569 2,683,276 

Заштитник 

грађана 

64484/Зашти-

тник грађана  
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ПА 0602-0009 
Текућа буџетска 

резерва 

 

Буџетска резерва 

(тип програмске 

активности за 

коју није 

неопходно 

дефинисати 

циљеве и 

показатеље 

учинка) 

 

      284,597       284,597  

Одељење за 

финансије/05

511-Градска 

управа-

Начелник 

Одељења  

ПА 0602-0010 
Стална буџетска 

резерва 

 

Буџетска резерва 

(тип програмске 

активности за 

коју није 

неопходно 

дефинисати 

циљеве и 

показатеље 

учинка) 

 

      5,000,000       5,000,000  

Одељење за 

финансије/05

511-Градска 

управа-

Начелник 

Одељења  

ПА 0602-0014 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

 

Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система заштите 

и спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних и 

других непогода 

 

Број 

идентификованих 

објеката критичне 

инфраструктуре 

(мостови) 

96 
Податак није 

достављен 
38,709,967 36,327,774     38,709,967 36,327,774 

Одељење за 

послове 

одбране и 

ванредне 

ситуације/055

11-Градска 

управа/Начел-

ник Одељења  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2101 

ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

Ефикасно и 

ефективно 

функционисање 

органа 

политичког 

система локалне 

самоуправе 

*Админи-

страција и 

управљање (Тип 

програма за који 

није неопходно 

дефинисати 

циљеве и 

показатеље 

учинка) 

 

      43,643,295 38,946,626   43,643,295 38,946,626 

Одељење за 

послове 

органа 

града/05511-

Градска 

управа/ 

Начелник 

Одељења  

ПА 2101-0001 
Функционисање 
Скупштине 

Функционисање 
локалне 
скупштине 

Број седница 
скупштине 

8 6 30,983,295 29,774,111     30,983,295 29,774,111 

 
Скупштина 
града 
10006/Предсе-
дник 
Скупштине 
 

ПА 2101-0002 
Функционисање 

Градоначелника 

Функционисање 

извршних органа 
Број донетих аката 500 944 11,560,000 9,144,213     11,560,000 9,144,213 

 

Градоначел-

ник 

10005/Градо-

начелник  

ПА 2101-0002 
Функционисање 

Градског већа 

Функционисање 

извршних органа 

Број седница 

извршних органа 
40 42 1,100,000 28,302     1,100,000 28,302 

 

63859-

Градско 

веће/Председ

ник Градског 

већа-

Градоначел-

ник  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 
24,309,552 14,081,384 11,071,276  35,380,828 14,081,384 

05511-

Градска 

управа/Наче

лник 

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 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
5,000,000       5,000,000  

Одељење за 

инвестицију, 
привреду и 

заштиту 

животне 
средине/0551

1-Градска 
управа/Начел

ник Одељења/ 

Помоћник 
Градоначелни

ка 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 
1,399,528 375,240     1,399,528 375,240 

Одељење за 
урбанизам и 

грађевинар-

ство/ 
Градска 

управа 

(05511) 
/Начелник 

Одељења/ 

Помоћник 
Градоначелни

ка за 

екологију, 
одрживи 

развој и 
енергетику  



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     139 
 

 

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

П 0501-5017 
Реконструкција 

вртића "Звончић" 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
11,325,000       11,325,000  

Одељење за 

инвестицију, 
привреду и 

заштиту 

животне 
средине/05511-

Градска 

управа/Начелн
ик Одељења 

П 0501-4009 

Пројекат 

енергетске 
ефикасности 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
300,000       300,000  

 

Одељење за 
инвестиције, 

привреду и 

заштиту 
животне 

средине/0551

1-Градска 
управа/ 

Начелник 

Одељења  
 

П 0501-5014 

Реконструкција 

ОШ "Бранко 

Радичевић"- 
подручно одељење 

у Дедини 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 

Податак није 

достављен 
6,285,024 13,706,144 11,071,276   17,356,300 13,706,144 

 

Одељење за 
инвестиције, 

привреду и 

заштиту 
животне 

средине/0551

1-Градска 
управа/ 

Начелник 

Одељења  
 

УКУПНО: 4,900,103,739 4,405,797,229 165,250,683 90,052,000 5,065,354,422 4,495,849,229 
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IV - САДРЖАЈ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

 
 
 

Члан 14. 
 

 
Завршни рачун града Крушевца за 2021.  годину садржи: 
 
1. Консолидовани биланс стања, 
2. Консолидовани биланс прихода и расхода, 
3. Консолидовани извештај о капиталним издацима и примањима, 
4. Консолидовани извештај о новчаним токовима, 
5. Консолидовани извештај о извршењу буџета, 
6. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функци-

јама, економским класификацијама и изворима 
7. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења, 
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, 
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године, 
10. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и 

извршеним отплатама дугова, 
11. Годишњи извештај о учинку програма, 
12. Извештај о родно одговорном буџетирању, 
13. Извештај екстерне ревизије. 
 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 15. 
 

 
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за 2021. годину саставни је део ове Одлуке.  
 
 

Члан 16. 
 

 
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Крушевца” и доставити Министарству финансија 

Републике Србије - Управи за трезор. 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 
I Број: 022-118/22                       ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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177 
На основу члана 8. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика, спомен обележја и мурала на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", број 4/10) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА И БИСТЕ 

СТАНИСЛАВУ БИНИЧКОМ 
 

Члан 1. 
 
Подижу се споменик и биста Станиславу 

Биничком, поводом сто педесет година од његовог 
рођења,у Крушевцу и Јасици. 

 
Члан 2. 

 
Споменик Станиславу Биничком подиже се на 

платоу испред Дома синдиката, на кат.парцели број 
862 КО Крушевац. 

 Биста Станиславу Биничком  се поставља у 
дворишту ОШ ,,Станислав Бинички,, Јасика,  на 
кат.парцели  3272 КО Јасика. 

 
Члан 3. 

 
Средства за реализацију ове Одлуке обезбедили 

су донатори-пријатељи града Крушевца. 
 

Члан 4. 
 
За израду споменика и бисте Станиславу 

Биничком ангажоваће се  аутор по позиву- по избору 
донатора, академски вајар Томо Коматина и "Ценет-
Центар за неговање традиција" Београд. 

 
Члан 5. 

 
Пре постављења споменика прибавиће се 

сагласност Министарства културе и информисања 
Републике Србије. 

 
Члан 6. 

 
Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 633-5/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
 

178 
На основу 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. став 1 тачка 57. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 
15/18 ), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 09.06.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ТЕХНИЧКОМ 
СЕКРЕТАРУ ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о техничком секретару одборничке 

групе („Службени лист града Крушевца“, број 11/18), 
у члану 6. став 1 мења се и гласи: 

"За обављање административно-техничких и 
других послова за одборничку групу која га је 
ангажовала,техничком секретару припада право на 
накнаду у нето износу  од 35.000,00 динара, месечно." 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 020-18/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
179 
На основу члана 4.  став 3. Закона о комуналним 

делатностима  ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011 , 
104/2016 и 95/2018) , члана 32. став 2. Закона о 
путевима ("Службени гласник РС" број 41/18 и 95/18 
- др. закон),  члана 4. став 4. Одлуке о комуналним 
делатностима („Сл. лист града Крушевца“ бр. 10/12, 
7/17 и 11/18)  члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 09.06.2022. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о општинским путевима и улицама  на 

територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 6/20) у члану 34.  у ставу 2.  после речи: 
„Послови одржавања хоризонталне сигнализације на 



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     142 
 

 

територији насељеног места Крушевца“ додају се 
речи  „и  послови постављања и одржавања техничких 
средстава за успоравање саобраћаја на путевима и 
улицама – вештачких избочина „лежећих полицајаца“ 
на територији града Крушевца". 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном  листу  града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-478/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
180   
На основу члана 5. став 3. и члана 6. став 1. тачка 

3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 
15/16 и 88/19) и чл. 22. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2022. године, донела  је 

   
O Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Јавног предузтећа 

"Пословни центар" Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 5/13 - Пречишћен текст, 7/13, 9/16 и 
4/19) у члану 2. ставу 1. после алинеје 4. додаје се нова 
алинеја и гласи: 

"- постављање и одржавање техничких средстава 
за успоравање саобраћаја на путевима - вештачких 
избочина "лежећих полицајаца" " 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном  листу  града Крушевца“. 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-29/22            ПРЕДСЕДНИК  

   Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
181 
На основу члана 47. и 50. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 
32. став 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. 

закон и 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 12. 
Уговора о јавно–приватном партнерству без елеме-
ната концесије за рехабилитацију и ургентно 
одржавање општинских путева и улица и некатего-
рисаних путева на територији града Крушевца са 
јавним плаћањем, II бр. 404-246 од 01.04.2021. године 
и члана  22.  тачка 46.  Статута града Крушевца   
(„Службени лист града Крушевца “ бр. 15/18 ),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 09.06.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА АНЕКСА II УГОВОРА 
О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ 

ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И УРГЕНТНО 

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И 
УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ, II БР. 404-246  
ОД 01.04.2021. ГОДИНЕ 

 
 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на  текст Aнекса II 

Уговора о јавно – приватном партнерству без 
елемената концесије за рехабилитацију и ургентно 
одржавање општинских путева и улица и некате-
горисаних путева на територији града Крушевца са 
јавним плаћањем, II бр. 404-246 од 01.04.2021. године. 

                                                              
II  - Овлашћује се градоначелник града Крушевца 

Јасмина Палуровић да потпише Анекс II Уговора о 
јавно–приватном партнерству без елемената конце-
сије за рехабилитацију и ургентно одржавање 
општинских путева и улица и некатегорисаних путева 
на територији града Крушевца са јавним плаћањем. 

 
III - Саставни део ове Одлуке је текст Анекса II 

Уговора. 
 
VI -  Ова одлука се објављује у "Службеном листу 

града Крушевца ". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-477/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
182 
На основу члана 22. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр.15/18) и члана 
17. – 17. 5. 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 припадајућих Анекса, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 09.06.2022. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

о променама у услугама 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 
 
I - Град Крушевац врши измену спецификације 

приоритетних путних праваца бр. 1 од 01.03.2022. 
године, које ће Друштво посебне намене „ТГР“ ДОО 
Крушевац рехабилитовати и/или реконструисати у 
току обрачунског периода од 01.04.2022. до 
01.04.2023. године. 

 
II - Друштво посебне намене „ТГР“ је у обавези 

да  донесе одлуку о прихватању промена у услугама, 
процену са временским оквиром и ценом спровођења 
промена, што ће се прецизирати детаљном специфи-
кацијом коју јавни партнер мора да верификује. 

 
III - Овлашћује се градоначелник града Крушевца 

да потпише финалну спецификацију као званичан 
захтев за променама у услугама рехабилитације и/или 
реконструкције путне инфраструктуре са Друштвом 
посебне намене „ТГР“ ДОО Крушевац, као и прото-
кол о реализацији исте. 

 
IV - Након верификације Јавни партнер и Град 

Крушевац потписују протокол о реализацији 
спецификације. 

 
V - Јавни партнер ће сносити трошак тражених 

промена до највишег износа једногодишње уговорене 
годишње накнаде. 

 
VI - Одлуку доставити Одељењу за имовинско – 

правне и стамбено – комуналне послове, Одељењу за 
инспекцијске послове и Приватном партнеру. 

 
VII - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-474/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
183 
На основу члана 47. и 50. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2011 и 15/2016), члана 32. Став 1. 
тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон  и 
101/2016- др. закон и 47/2018), тачака 16.4 и 42.1 
Уговора о 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  и члана  22. тачка 46.  Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 
15/18 ),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 09.06.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА АНЕКСА III УГОВОРА 
О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ 

ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ, РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ, 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И УРГЕНТНО 
ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ГРАДА КРУШЕВЦА СА ЈАВНИМ  

ПЛАЋАЊЕМ II БР. 404-228   
ОД 08.04.2020. ГОДИНЕ 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на текст Анекса III 

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 II бр. 404-228 од 08.04.2020. године. 

 
II - Овлашћује се градоначелник града Кру-

шевца Јасмина Палуровић да потпише Анекс III 
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. 

 
III - Саставни део ове Одлуке је текст Анекса III 

уговора. 
 
IV - Ова одлука се објављује у "Службеном листу 

града Крушевца  ". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-476/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
184 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 2., 
4. и 12. Закона о јавном приватном партнерству и 
концесијама („Службени гласник РС“ број 88/11, 
15/16 и 104/16), члана 22. Статута града Крушевца 
("Службени  лист града  Крушевца"  бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 09.06.2022. године, донела је  
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О Д Л У К У 
 

о измени Одлуке о покретању поступка јавно-                   
-приватног партнерства без елемената концесије 

за реализацију пројекта „Пројекат обављања 
јавног линијског градског и приградског превоза 

путника на територији града Крушевца“ 
 

Члан 1. 
 
МЕЊА се Одлука о покретању поступка јавно-

приватног партнерства без елемената концесије за 
реализацију пројекта „Пројекат обављања јавног 
линијског  градског и приградског превоза путника на 
територији града Крушевца“ („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 9/2019) тако што се у наслову и у 
члану 1. текст „без елемената концесије“ замењује 
текстом „са елементима концесије“. 

 
Члан 2. 

 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца", а ступа на снагу даном доношења. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-475/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
185 
На основу члана 29. став 3. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11 , 15/16 и 104/16), члана 32. став 
1. тачка 6. 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. тачка 46. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца “ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 09.06.2022. године, донeла је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА 

ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ЛИНИЈСКОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
УСВАЈА СЕ Концесиони акт за поверавање 

обављања делатности градског и приградског 
линијског превоза путника на територији града 
Крушевца на који је дато позитивно мишљење 
Комисије за јавно-приватно партнерство Владе 
Републике Србије под бр. 5/2022 од 03.02.2022. 
године, а које чини саставни део ове Одлуке.  

 
 
 

Члан 2. 
 
Изменити План јавних набавки Градске управе 

града Крушевца и планирати јавну набавку за доделу 
јавног уговора за поверавање обављања делатности 
градског и приградског линијског превоза путника на 
територији града Крушевца са елементима концесије. 

 
Члан 3. 

 
Након измене и допуне Плана јавних набавки из 

члана 2. ове Одлуке покренути поступак ове набавке 
у складу са Законом о јавним набавкама.  

 
Члан 4. 

 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца", а ступа на снагу даном доношења.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-473/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
186    
На основу члана 12. Закона о планском систему  

("Службени гласник Републике Србије", бр. 30/18), 
члана 13. став 6 и члана 21. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", 
абр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18, 
111/21 - др.закон), члана 20. Закона о територијалној 
организацији Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07, 18/16, 47/18 и 9/20 - др. закон), Правилника о 
смерницама добре праксе за остваривање учешћа 
јавности у припреми нацрта закона и других прописа 
и аката ("Службени гласник РС" бр. 51/19), Стратегије 
одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. 
године ("Службени гласник Републике Србије",  бр. 
47/19), члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 15/18) и Меморандумом о 
разумевању између Канцеларије Уједињених нација 
за пројектне услуге (УНОПС) и града Крушевца, 
закљученог дана 20.05.2022. године под бројем 404-
1133/2022, којим се дефинише техничка подршка 
Програма Европске уније за локални развој ЕУ ПРО 
Плус у изради и спровођењу Сратерије развоја 
урбаног подручја града Крушевца, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 09.06.2022. године, донeла је 

 
O Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ 
РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА  

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
Ради унапређења израде планског документа 

развоја града Крушевца, приступа се изради 
Стратегије развоја урбаног подручја града Крушевца 
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заснованог на унапређењу просторних, социјалних, 
економских, културних и климатских аспеката и 
аспеката развоја животне средине развоја града. 

 
Члан 2. 

 
Градско веће града Крушевца образоваће 

посебним решењима Савет за развој урбаног подручја 
града Крушевца и Радну групу за израду Стратегије 
урбаног подручја града Крушевца. 

 
Члан 3. 

 
Стручне и административне послвое Савета за 

развој урбаног подручја града Крушевца и Радне 
групе за израду Стратегије урбаног подручја града 
Крушевца ће обављати Одељење за урбанизам и 
грађевинарство Градске управе града Крушевца. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном  листу  града Крушевца“. 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-487/22            ПРЕДСЕДНИК  

   Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
187 
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 и 9/20, 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) и члана 22.Статута 
Града Крушевца (Сл.лист Града Крушевац бр. 15/18) 
и Плана размештаја мањих монтажних и других 
објеката и уређаја на јавним површинама (Сл.лист 
Града Крушевац бр.16/19, 6/20, 15/20, 16/20, 23/21 ) 

Скупштина Града Крушевца на седници одржаној 
дана 09.06.2022. године, донела је 

 
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 Крушевац бр. 16/19, 6/20, 15/20, 16/20, 
23/21)  

 
Тачка 3.1. КИОСЦИ, став 2 мења се и гласи: 
 
Киосци се по типу деле : К1- киоск са шалтерском 

продајом у Зони 1 максималне површине 6,25м2, а у 

Зони 2 максималне површине 10,5 м2, К3 - киоск у 
оквиру аутобуског стајалишта максималне површине 
6,25м2 (површина киоска без надстрешнице 
аутобуског стајалишта) и К4-смарт киоск (паметни 
киоск-аутоматизовано продајно место за самостални 
рад без продавца) максималне површине 6,25м2. 

 
Тачка 3.1. КИОСЦИ-Зона 1, после табеле додаје 

се став 1 који гласи: 
 
Поред утврђених делатности које су утврђене у 

зони 1 овим Планом, могуће је на захтев закупца 
предвидети и друге делатности уз сагласност 
Градског већа, а све у складу са законским прописима. 

 
После става 1, додаје се нови став 2 и гласи: 
 
У року од 12 месеци од израде елабората-идејног 

решења изгледа киоска, закупци у зони 1-Киосци, у 
обавези су да своје привремене објекте ускладе са 
идејним решењем киоска и димензијама максимално 
2,5x2,5м, површине 6,25м2, осим типских објеката који 
су стилизовани у складу са пословном политиком 
предузећа. Одређује се Јавно предузеће за урбанизам и 
пројектовање Крушевац да у року од 30 дана од дана 
доношења измена и допуна овог Плана уради идејно 
решење коначног изгледа киоска типа К1 и К3 у Зони 1. 

 
Тачка 3.1.КИОСЦИ, зона 2 
 
После табеле брише се став 6, а ставови 7, 8 и 9 

постају ставови 6, 7 и 8. 
 
У осталом делу План остаје непромењен. 
 
Ове измене и допуне Плана  ступају на снагу 

осмог дана од дана објављивања у “Сл. листу Града 
Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 352-449/22            ПРЕДСЕДНИК  

   Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
  
 
188 
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 09.06.2022. године, донeла је 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ГРОБЉА У КРВАВИЦИ 

 
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 52/21) у даљем тексту Закон; 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
гробља у Крвавици, бр. 350-832/2021 од 
23.09.2021.год. („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 10/21); 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације гробља у 
Крвавици на животну средину бр.350-725/2021 од 
18.08.2021.год., („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 10/21); 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

 Просторни план града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 4/11“) 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана ви-

шег реда и других докумената значајних за израду 
плана 
 

1.2.1 Просторни план града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 4/11“) 

 
Насеље Крвавица у планираној мрежи насеља 

Просторног плана града Крушевца, припада 
руралном подручју и има ранг примарног сеоског 
насеља полузбијеног типа. Планирана комунална 
инфраструктура, објекти и јавне службе у примарним 
насељима су:  

 
 гробља 
 организовано прикупљање отпада 
 електроенергетски објекти  
 објекти водоснабдевања и канализације и др.“ 
  
„План организације гробља на подручју Града 

Крушевца 
 
Планирањем треба постићи бољу организацију, 

уређивање, одржавање и функционисање гробља на 
целој територији Града Крушевца, као и оптималну 
искоришћеност простора и опремљеност потребном 
комуналном инфраструктуром. 

 
 
 

Сеоска гробља  
 
У свим сеоским насељима могу се планирати 

проширења гробља и изградња нових уколико се за то 
укаже потреба. 

За новопланирана гробља и проширења посто-
јећих морају се планирати приступне саобраћајнице и 
прикључци на комуналну инфраструктуру. „ 

У поглављу Правила уређења и грађења, тачка 
4.3.4. Правила уређења и правила грађења за гробља, 
дефинисана су општа правила уређења и то:  

„Простор намењен за гробље одређује се планом 
детаљне регулације и то за најмање 50 година код 
изградње новог гробља, а за најмање 30 година код 
проширења постојећег гробља, са могућношћу 
уређења у фазама. 

Димензионисање гробља врши се према броју 
потребних гробних места, а на основу података о 
стопи смртности и дужини обавезног почивања 
(узимајући у обзир гравитацијско подручје) и бруто 
површине једног гроба које може да буде од 4 до 16м2. 

Гробље чине површине за сахрањивање, 
саобраћајнице и стазе, простор за комеморације, 
сервисне функције одржавања и управљања гробљем, 
зеленило ...“ 

„Простор за гробље мора да задовољи следеће 
критеријуме: 

 
- терен мора да буде оцедан и стабилан, без 

превеликих нагиба терена и задржавања површинске 
воде, 

- да буде изван токова подземних и надземних 
вода, изван водозаштитних и плавних подручја, као и 
изван зона заштићених делова природе и подручја 
шума, 

- ниво подземне воде мора бити минимално 50цм 
испод најниже коте гроба, 

- за свако ново гробље предходно наведени 
услови се прибављају на основу геолошког елабората, 
који указује на повољност (оправданост) изабране 
локације“... 

 
„Свако гробље мора имати:  зелене површине које 

износе најмање 10% површине гробља... паркира-
лиште за потребе гробља, одвојено од простора за 
сахрањивање... 

 
прилаз за посетиоце и службени улаз одво-

јени...улаз и службене површине, јавну расвету.“    
 
„- правила грађења 
 
Бруто димензије једног гробног места износе 

најмање 110х240цм, двогробног 200х240цм...“ 
„Растојање између гробова је минимално 40цм... 

Гробна поља су одељена главним стазама минималне 
ширине 3м... без препрека за кретање особа са 
инвалидитетом...“ 

„Све грађевине које се изводе за потребе гробља 
морају бити комунално опремљене.“ 

Поглавље 5. Имплементација плана, у тачки 5.2. 
Смернице за израду урбанистичких планова и других 
развојних докумената, разрада Просторног плана 
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врши се „Плановима детаљне регулације: ... 
проширења постојећих и планираних комуналних 
објеката (гробља,... депоније и др.)“ и тачка 5.3. 
Приоритетна планска решења и пројекти ... у области 
инфраструктурних система ... један од приоритета је 

и „проширење постојећих и изградња нових гробља у 
насељима где постоји потреба...“ 

Насеље Крвавица графички детаљније је 
приказано у Шеми уређења насеља бр. 21. 

              

  Извод из ППГ Крушевац - Реферална карта 1 – Шема уређења насеља 
 

 
 

 
1.2.2. Остала планска документација од 

значаја за израду плана 
 
 У претходном периоду није рађена планска 

документација којом би били утврђени услови уре-
ђења и услови градње у обухвату планског подручја. 

 За потребе утврђивања погодности локације 
урађен је  Елаборат геотехничких услова проширења 
гробља у Крвавици – „GeoProjekting“ Ниш бр.13-
12/21, Децембар 2021.г., којим је показано да општа 
процена погодноси терена и природних 
карактеристика за подручје плана, нема значајнијих 
ограничења, тј. Нема појаве инжењерско геолошке 
нестабилности. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом катастар-

ских парцела 
 
План обухвата простор који се налази у 

југозападном делу насеља Крвавица, односно 
обухвата постојеће гробље, и парцеле у директном 
контакту са њим на којима се планира проширење 
гробља. 

Опис границе ПДР „Гробље у Крвавици“ (у 
даљем тексту граница) започиње у северозападном 
делу комплекса од четворомеђе к.п.бр.: 1313 
(некатегорисани пут), 1312, 1310 и 1307 и у смеру 
казаљке сата иде према југоистоку северноисточном 
границом к.п.бр. 1313 (некатегорисани пут) до 
тромеђе к.п.бр.: 1313 (некатегорисани пут), 2053 
(некатегорисани пут) и 1312. Настављајући у истом 
правцу граница пресеца к.п.бр. 2053 (некатегорисани 
пут) до њене источне границе где скреће према југу 
до места где пресецајући поново к.п.бр. 2053 
(некатегорисани пут) скреће према западу до тромеђе 
к.п.бр.: 2053 (некатегорисани пут), 1286/2 и 1286/4. 
Од те тромеђе граница се ломи према југу источном 
границом к.п.бр. 1286/4, остављајући део исте у 
комплексу, до тромеђе к.п.бр.: 1286/4, 1285 и 2053 
(некатегорисани пут), где се ломи према западу 
пресецајући следеће катастарске парцеле: 1286/4, 
1286/1 и 1286/3 и долази до источне границе к.п.бр. 
1287 којом скреће према југу до четворомеђе к.п.бр.: 
1286/3, 1287, 1283/3 и 1289. На том месту граница се 
ломи према западу јужном границом к.п.бр. 1287 
остављајући је у целости у комплексу до тромеђе 
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к.п.бр.: 1287, 1289 и 1303. Граница затим скреће 
према југу источном границом к.п.бр. 1303 у 
приближној дужини од 1,5 метра, па опет скреће 
према западу пресецајужи к.п.бр. 1303 до 
некатегорисаног пута к.п.бр. 1319, који пресеца 
скрећући према северу у приближној  дужини од 31 
метра до западне границе к.п.бр. 1304. Том границом 
наставља према северу обухватајући к.п.бр. 1304 у 
целости и даље према североистоку северозападном 
границом к.п.бр. 1306 (некатегорисани пут), 
обухватајући исти у комплекс у целости  до тромеђе 
к.п.бр.: 1306 (некатегорисани пут), 1313 
(некатегорисани пут) и 1314, па скреће према 
северозападу југозападном границом к.п.бр. 1313 
(некатегорисани пут) у приближној дужини 9,3 метра, 
где се ломи према североистоку пресецајући к.п.бр. 
1313 (некатегорисани пут), тј. до места одакле је опис 
започет.    

Попис катастарских пацела у обухвату Плана:  
(целе) 1286/2, 1287, 1288/2, 1288/1, 1304, 1305/1, 
1305/2 и 1306-пут, и као и делови катастарских 
парцела: 1286/1, 1286/3, 1286/4, 1303, 1313-пут, 1319 
и 2053-пут. 

Све парцеле у опису припадају КО Крвавица. 
Површина обухвата Плана је 2,056 хектара. 

 
1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Насеље Крвавица се налази у северном делу 

територије града Крушевца, северно од тока Западне 
Мораве, удаљена је око 10км од Крушевца. Насеље је 
повезано са другим насељима и градом, општинским 
путем бр.1 (Срње – Крвавица – Шашиловац - 
Каменаре) и општинским путем бр.3 (Падеж – 
Крвавица) који уједно представљају и везу са ДП 2.А 
реда бр.183 (Крагујевац – Крушевац) и припадају 
западно моравском подручју у мрежи општинских 
путева. Најближе насеље је Шашиловац (1,1км), као и   
насеља Падеж и Срње на удаљености од око 3,0км.   

У административној подели, Крвавица је насеље 
у оквиру КО Крвавица (6,75км2) и седиште је Месне 
заједнице за насеља Крвавица и Шашиловац. Укупан 
број становника по попису из 2011. са укупно 808 
становника и 203 домаћинства, просечна густина 
насељености је 119,7ст/км2, са преовлађујућим 
старијим становништвом.   

      
1.4.2. Природне карактеристике подручја  
 
Насеље Крвавица је смештено у долини 

Каменарске реке, на надморској висини од око 210м. 
Атар насеља обухвата долинскe и брежуљкасте 
терене од 200 – 355м надморске висине (према југу 
узвишење брдo Басарa).  Постојеће гробље је 
лоцирано око 900м јужно - југозападно од насеља и 
обухвата површину од 7338м2 у атару насеља, 
окружено ораницама са источне  и јужне стране, као 
и шумама и шумским земљиштем према западу и 
потоку Петловац, који се у зони насеља улива у 
Каменарску реку.    

У обухвату плана је терен релативно заталасан и 
нагнут према северу, са надморском висином од око 
240м у северном делу до 255м у јужном делу. 

Геолошке карактеристике терена одликују 
класичне пелитске и карбонатне формације које су се 
развиле западно од Карпата у Панонском басену 
(морски сармет и понт) кроз које су утиснути гнајсеви, 
микашисти и кварцити са фелдспатом, прекривени 
језерским седиментима. Карактеристично за ово 
подручје су бројни каменоломи у околини (Беловодски 
пешчар - грађевински и украсни камен).  

Педолошки састав земљишта чини смоница, тако 
да су заступљене оранице и комплекси са самониклом 
вегетацијом.  

Хидролошке карактеристике одређују површин-
ски водотоци – поток Петловац и Каменарска 
(Вратарска) река, које припадају сливу Западне 
Мораве, док подземне воде нису детаљније испитане.  

Подручје Крушевца припада зони осмог степена 
угрожености од сеизмичког хазарда, тако да је при 
планирању и изградњи неопходно поштовати 
прописе.  

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје дефинисано је границом 

обухвата плана која уједно представља и границу 
грађевинског подручја, приказаном у графичком делу 
плана. 

 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
У обухвату плана је простор постојећег гробља, 

које је у потпуности изграђено без могућности 
организовања било каквих приступних стаза и 
слободних површина и јасно дефинисаних гробних 
поља, поорано земљиште без засада и приступни 
колски прилаз са северне стране постојећег гробља. 

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети инфра-

структуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивела-

ција терена 
 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом некатегорисаног пута са северо-
источне и северозападне стране, са делимичним 
асфалтним коловозним застором и са неадекватним 
профилом за двосмерни саобраћај и делом некатего-
рисаног пута са источне стране,  без савременог 
коловоза (земљани пут). 

У оквиру подручја Плана нема уређених паркинг 
места на јавним површинама. 

 
Нивелација терена 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

гробља у Крвавици, тј. посматрани урбанистички 
блок „Б“ граничи се са северне и северо-источне 
стране приступним некатегорисаним путем, 
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делимично са асфалтним коловозним застором, са 
западне стране некатегорисаним земљаним путем и 
постојећим гробљем (урбанистички блок „А“) и са 
источне и јужне стране пољопривредним земљиштем. 

Локација се налази на брдовитом тереном који 
пада према истоку.    

На посматраном делу постоје гробна места, чији 
је положај узете у обзир приликом разраде плана, као 
и гробна места на граници старог и новог гробља. 

 
1.4.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Постојеће гробље је прикључено на водоводну 

мрежу насељеног места. У непосредној  локацији 
постојећег гробља уз постојећи пољски пут са западне 
стране, постоји водомерни шахт који је опремљен 
водомером са одговарајуђим вентилима. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Јавна канализација отпадних вода није изграђена. 
 
 
Мрежа атмосферске канализације и водопри-

вредна инфраструктура 
 
Предметна локација се налази источно од потока 

Петловац, на узвишењу, тако да није изложена 
великим водама које се у потоку могу појавити.  

Одводњавање постојећег терена је површинско. 
У оквиру локације постојећег гробља у крајњем 

севереном делу налази се природни извор. Вода са 
извора не користи се за пиће, већ искључиво као 
техничка вода. Одводни канал од изворишта 
регулисан је цевима до рецепијента- потока Петловац.  

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана не постоје 

електроенергетски објекти и водови. 
 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана не постоји 

изграђена TК мрежа. 
На подручју ПДР-а услуге мобилне телефоније су 

омогућене преко базне станице КС 19/Срње, чија је 
локација изван обухвата плана. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног ПДР-а не постоји 

изграђена инсталација градског топлификационог 
система. 

 
Гасификација 
 
На подручју предметног ПДР-а не постоји 

изграђена инсталација гасоводне мреже. 

1.4.5. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у обухвату плана чини 

углавном самоникла вегетација и пољопривредне 
површине на простору планираном за проширење 
гробља. 

 
ДЕО II – ПЛАНСКИ ДЕО 

 
 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

2.1. Концепција уређења простора 
 
Овим Планом детаљне регулације планира се 

изградња проширења постојећег гробља са пратећим 
елементима (гробна поља, капела и паркинг). 

Имајући у виду постојећи начин коришћења 
простора, посебно коришћење пољских путева за 
приступ пољопривредном земљишту, кроз ово 
планско решење обезбеђени су сви неопходни  путни 
прилази за несметано коришћење простора. 

Одређивањем статуса земљишта створени су 
услови за решавање имовинско правних односа и 
реализацију планираних садржаја. 

Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром.  

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и 

целине, планирана намена површина и објеката и 
могућих компатибилних намена 

 
На основу стечених услова и планираних 

потреба, подручје које се разрађује Планом подељено 
је на урбанистичке блокове, у складу са планираном 
организацијом и наменом простора.  

Планом је  дефинисана детаљна намена простора 
као и њој компатибилна намена. 

 
2.2.1. Урбанистички блок ''А'' 
 
Овај блок обухвата постојеће гробље, тј. све 

постојеће гробове и гробнице. Треба истаћи да се на 
гробљу налазе специфична гробна обележја у виду 
зиданих објеката високоградње, који одају ефекат 
''стамбеног насеља''. Ови објекти нису препознати као 
део верских опредељења, већ као део локалног 
манира. 

Комуникација кроз постојеће гробље  одвијаће се 
преко постојећих стаза и прилаза. 

У оквиру гробља налази се природни извор. Вода 
са овог извора користи се искључиво као техничка 
вода. 

 
 

Ознака  
блока  

Намена површина 
Компатибилна  

намена 

намена тип намена тип 

А 
постојеће 

гробље 
гробна 
поља 

зеленило / 
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2.2.2. Урбанистички блок  ''Б'' 
 
Овај блок обухвата планирани простор за 

сахрањивање са капелом и паркингом. 
Простор за сахрањивање организован је кроз 

гробна поља, испресецана потребним стазама. 
Простор опредељен за сахрањивање уоквирен је 
заштитним зеленилом. Главна колско пешачка стаза 
позиционирана је тако да омогућава функционалну 
фезу са постојећим гробљем и рационално 
коришћење планираног проширења. Главни улаз у 
гробље формира се уз саобраћајницу са источне 
стране комплекса.  

У крајње северном  делу блока непосредно уз 
главни улаз планира се изградња капеле уз коју је 
формиран комеморативни плато. У оквиру објекта 
капеле планирају се два бокса за преминуле, службене 
просторије за администрацију и одржавање гробља, 
сала за парастосе и тоалет.  

Величина гробља проистекла је из демографских 
података за насељена места за које се гробље планира, 
као и из укупне доступне површине опредељене за 
гробље. Укупан број гробних места је 1422 места, и то 

у једноструким гробовима 30, двоструким 1188 и 
троструких 204. У оквиру гробља планирано је 
постављање 5 чесама. Такође је планирано 
постављање контејнера за одлагање отпада.  

 
 

Ознака  
блока  

Намена површина 
Компатибилна  

намена 

намена тип намена тип 

Б гробље 
гробна 
поља зеленило / 

 
2.2.3. Урбанистички блок  ''В'' 
 
Главни колски приступ гробљу лоциран је са 

источне стране локације, организован тако да се 
формира приступна саобраћајница са паркингом 
(10пм) који се на њу директно наслања.  

Остале саобраћајне површине прилагођене су 
реалним потребама за обезбеђивање приступа, како 
корисника гробља тако и осталих, пре свега 
корисника пољопривредног земљишта у непосредној 
близини гробља. 

 
 

Ознака 
блока  

Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

В 
саобраћајне 
површине 

пут зеленило / 

 
 

2.3. Биланс површина 
 

намена површина 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

Неуређене површине 1,167 56,76 0 0 

Гробље 0.73 35.50 1,893 92.06 

Саобраћајнице у укупном профилу  0,159 7.74 0.163 7.94 

УКУПНО 2.056 100 2.056 100 

 
2.4. Урбанистички услови за уређење површина и објеката јавне намене 

 
Површине јавне намене утврђене су пописом парцела, регулационим линијама и аналитичко-геодетским 

елементима за пренос на терен, чиме је створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 

 
2.4.1. Опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 

 
У обухвату Плана за површине јавне намене опредељени су простори за уређење и изградњу јавних 

површина и то: 
 Гробље 
 Саобраћајнице у укупном профилу  
 

намена површина 
Површина (aрa) 

(планирано стање) 

Гробље  18932.35м2 

Саобраћајнице у укупном профилу 1630.91м2  

Заштитно зеленило 139.63м2 
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2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 

 

Попис парцела опредељених за површине јавне намене и објекте јавне намене 

површине јавне намене 

јавне површине 

ознака  
новоформиране 

грађевинске  
парцеле 

попис парцела 

Гробље 
све КО Крвавица 

1 
 

цела к.п.бр. 1288/1, 1288/2, 1305/1 и 1305/2 

део к.п.бр. 
1286/1, 1286/2, 1286/3, 1286/4, 1287, 
1303, 1304 и 1319 

Саобраћајницe у укупном 
профилу  
све КО Крвавица 

2 део к.п.бр. 1313, 1286/2, 1287, 1306 и 2053 

Саобраћајницe у укупном 
профилу  
све КО Крвавица 

3 део к.п.бр. 1304 и 1306 

Заштитно зеленило 
све КО Крвавица 

4 део к.п.бр 1287 и 1306 

 
2.5. Урбанистички услови за уређење и изградњу 

мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре  
 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и ниве-

лација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из Просторног плана 
 
Просторним планом планирано је да све 

саобраћајнице у оквиру Плана представљају део ниже 
мреже саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу саобраћајница за 

приступ гробљу представља ободну саобраћајницу за 
посматрани простор, и служи као приступна 
саобраћајница.  

Елементи регулације саобраћајница 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 ободном локалном саобраћајницом и служи за 
непосредни приступ гробљу од стране корисника. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, пла-

нирано је да саобраћајнице имају следеће техничке 
карактеристике: 

 Саобраћајница (некатегорисани пут) са 
источне стране гробља за двосмеран саобраћај, 
ширине коловоза 5.00 метара и једностраним 
каналом, и управним паркирањем капацитета 10 п.м. 
за путничка возила; 

 Саобраћајница (некатегорисани пут) са 
североисточне и северозападне стране гробља за 

двосмеран саобраћај, ширине коловоза 3.50 метара и 
једностраним каналом; 

 Главна пешачка стаза унутар гробља је 
ширине 3.00 метара; 

 
Радијуси укрштања приступне саобраћајнице 

гробљу са ободном саобраћајницом су мин 5,00 
метара. 

Техничке карактеристике поменутих саобра-
ћајница дате су на графичком прилогу бр. 3. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног превоза није могуће. 
 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање коловозом са моторним саобраћајем. 
 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Простор обухваћен регулационим планом 

захтевао је и одређени концепт паркирања, а он се 
може укратко описати на следећи начин: 

 у посматраном простору предвиђа се 
изградња управног паркирања на  саобраћајници са 
источне стране гробља укупног капацитета 10 п.м. за 
путничка возила, 

 где год је могуће, завршну обраду простора за 
паркирање предвидети са растер плочама. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
Нивелационим решењем дефинисани су ни-

велациони услови на планираним површинама и 
извршено њихово усклађивање са условима на терену. 

Подужни падови планираних саобраћајница и 
пешачких површина усвојени су тако да се 
максимално уклопе са постојећим тереном. Такође, 
максимално су испоштоване висинске коте 
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постојећих гробних места, како они не би били 
угрожени. Падови се крећу од 0,70% до 27,14%. 
Растојање између ових тачака је дато до тачности на 
1цм, са падом на тој деоници израженим у 
процентима и са смером пада.  

На деловима где је подужни пад већи од 
максималног прописаног пада од 15,00%, 
препоручује се савладавање терена каскадним 
усецањем или степеништем. 

Одводњавање планираних површина уз примену 
попречних и подужних падова,  могуће је гравита-
ционим путем, јер је конфигурација терена повољна. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 

 

2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
Потребно је водоводну мрежу довести до 

локације која је предвиђена за проширење постојећег 
гробља. Прикључак остварити у постојећем 
водомерном шахту после водомера. 

У оквиру простора се планира постављање три 
јавне чесме. Минимална димензија новопланиране 
водоводне линије је Ø25мм. 

 
Услови изградње 
 
 материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

 минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 0,8м до темена цеви.  

 приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

 цеви обавезно поставити на постељици од 
песка;  

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

 мора се обезбедити апсолутна 
водонепропусност цевовода и објеката на мрежи; 

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

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

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

 димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном. 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Одвод воде од чесми мрежом затворених канала  

довести - укључити на новопланирани сенгруб која ће 
се изградити у оквиру граница планског документа. 
Услед недостатка јавне канализације није дозвољено 
површинско одводњавање од чесме која ће се градити 
у оквиру простора. Обавезно обезбедити потпуну 
водонепропусност сенгруба и потребно је уговором 
обезбедити овлашћеним привредним субјектом, 
редовно одржавање сенгруба  и његово пражњење са 
одводом на одређену градску депонију. 

Минмални профил канализационе мреже износи 
Ø150мм. Минимални пад цеви износи 0.8%, а 
максималан 11.0%. 

Атмосферске воде се ни у ком случају не смеју 
одводити у сабирну јаму – сенгруб. 

Канализацију отпадних вода са локације 
прикључити на јавну (уличну) канализацију по њеној 
изградњи. 

 
Услови изградње 
 
 мрежа се мора градити од материјала који су 

атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 
 мора се обезбедити апсолутна водонепро-

пусност колектора и објеката на мрежи; 
 сви елементи мреже морају бити лако 

доступни и приступачни ради интервенције; 
 колектори се у рову постављају на постељици 

од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

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

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

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

 на канализационој мрежи се поставља 
довољан број ревизионих силаза како би се омогућила 
њена контрола у току експлоатације (ревизиони 
силази се постављају на свим преломима трасе у 
хоризонталном или вертикалном погледу и на правим 
деоницама на растојању не већем од 160D, а 
максималном од 40м); 

 на ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, 
осим на зеленим површинама где се саобраћајна 
оптерећења не предвиђају; 

 димензионисање канализационе мреже се 
врши хидрауличким прорачуном 

 
2.5.2.3. Одводњавање локације 
 
Постојећи терен се налази у паду у правцу ка 

североистоку и одводњавање је површинско што се 
планира и у току експлоатације.  

Локација није под утицајем великих вода из 
водотока - потока Петловац која се налази са западне 
стране комплекса, знатно ниже и на приличној 
удаљености, те се не планирају никакве мере у циљу 
регулације водотока. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
За објекат у оквиру предметног Плана потребна 

је једновремена снага: Pj=15kW 
 

Спољну јавну расвету и расвету у оквиру гробља 
предвидети тако да буду задовољени основни 
светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 
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Услови изградње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

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

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски 

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

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

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

 
Међусобно приближавање и укрштање енергет-

ских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова вертикално 

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних 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 35 kV, односно најмање 0,3м за остале 
каблове. Уколико не могу да се постигну размаци 
према горњим тачкама на тим местима енергетски 
кабл се провлачи кроз заштитну цев. На местима 
паралелног вођења или укрштања енергетског кабла 
са водоводном или канализационом цеви, ров се копа 
ручно (без употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

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

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

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове 
треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетон-
ским плочама. 

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
На подручју обухвата плана није планирана 

изградња нове бакарне и оптичке ТК мреже. Према 
условима предузећа „Телеком Србија“ а.д. дугорочно 
није у плану изградња нове ТК мреже на подручју 
обухваћеном овим планом и у непосредној близини. 

 
2.5.5. Eнергофлуиди 
 
На предметном планском подручју нису 

планиране машинске инсталације, с обзиром на врсту 
и намену објеката. Повремено грејање и хлађење 
објекта јавних функција (канцеларија и сала за 
парастос) врши се прикључком електро-термичких 
уређаја на електроенергетску мрежу. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
Зеленило специфичне намене – зеленило гробља 
 
Заштитно зеленило променљиве ширине, а 

минимално 3м, планира се ободом проширења 
гробља. У делу постојећег гробља није могуће 
формирати заштитно зеленило због чега је врло важно 
очувати постојећа стабла у оквиру локације. С 
обзиром да се простор гробља наслања на 
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пољопривредне површине, улога зеленила је, пре 
свега, заштита од ветра и ублажавање 
микроклиматских услова. У складу са тим, зеленило 
планирати са спратом високог дрвећа и жбунастих 
врста у доњем спрату. 

У оквиру самог гробља, планира се садња 
високих лишћара са улогом засене дуж колско- 
пешачке стазе  и појединачно у оквиру самих гробних 
поља. У непосредној близини гроба не смеју се садити 
врсте које имају јак површински корен. Ниске 
четинаре пирамидалних и округластих форми 
користити за постизање зимских ефеката.  

На улазном делу планирати декоративно 
зеленило сведених форми и колорита.  

Планирати претежно аутохтоне врсте. Предлаже 
се употреба следећих врста: Prunus pissardii, Betula 
verucossa, Acer globosa, Carpinus betulus, Sorbus 
aucuparia, Liquidambar sp., Thuja occidentalis, Picea 
pungens, Chamaecyparis sp., Taxus baccata, Juperus sp., 
Forzythia sp., Berberis sp., Weigela sp., Potentila sp.. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености 

грађевинског 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 водова, решено 
одвођење атмосферских вода. 

2.8. Услови и мере заштите планом 
обухваћеног подручја  

 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
На основу Услова издатих од Завода за заштиту 

споменика културе у Краљеву, бр. 1441/2 од 
30.12.2021.године, у оквиру граница плана, нема 
познатих-проглашених и евидентираних културних 
добара, нити добара који уживају претходну заштиту 
по сили закона. 

Резултати геофизичких испитивања из Елабората 
геотехничких услова проширења гробља нису 
детектовали постојање археолошких структура. 

Техничке мере заштите приликом коришћења 
предметног подручја обавезно се примењују: 

 Уколико се приликом археолошких 
истраживања наиђе на грађевинске остатке, надлежни 
Завод у договору са Министарством и Републичким 
заводом израђује додатне мере техничке заштите за 
нађене остатке.  

 Уколико се приликом извођења грађевинских 
и земљаних радова, наиђе на археолошко налазиште 
или археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања прекине радове, обавести 
надлежни Завод за заштиту споменика културе и да 
предузме мере да се налазиште не уништи или не 
оштети, као и да се сачува на месту и у положају у ком 
је откривен.  

 Забрањује се неовлашћено прикупљање архе-
олошког материјала.     

 

2.8.2. Услови и мере заштите природе и 
природних добара 

 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, 03 бр.021-4301/2, од 03.02.2022. године, простор 
у обухвату плана не налази се у заштићеном подручју за 
које је спроведен или покренут поступак заштите. Не 
налази се у просторном обухвату еколошки значајних 
подручја и еколошких коридора еколошке мреже Србије. 

У оквиру целина са опредељеним наменама, 
обавезно је поштовање прописаног процентуалног 
учешћа зеленила и уређење слободних површина, 
максимално очување и заштита постојећих вредних 
зелених површина и дефинисање заштитног зеленила 
гробља и „зелених коридора”. 

У циљу заштите природе и биодиверзитета и 
унапређења стања животне средине, у планска решења 
инкорпорирани су услови и мере заштите уз обавезно: 

 поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, проценат изграђености, учешће површина 
под зеленилом, утврђена растојања и сл.; 

 изградња и потпуно инфраструктурно опремање 
по највишим еколошким стандардима, тако да се не 
ремете подземне хидрографске везе и карактеристике 
подземних и површинских вода; 

 уређење и озелењавање слободних површина и 
формирање заштитног зеленила у циљу повећања 
заступљености зеленила и његове функционалности, 
планирано као линијско зеленило, заштитно зеленило 
око гробља ширине два реда високог дрвећа и сл.; 

 формирање и уређење нових зелених површина, 
дрвореда и заштитног зеленила, планирати као зеленило 
високе декоративности и тематски усклађено са 
архитектуром и урбаним мобилијаром, уз препоруку 
примене аутохтоних, брзорастућих врста, уз избегавање 
врста које су алергене и инвазивне; 

 обавезна је санација или рекултивација свих 
деградираних површина; 

 уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да имају 
својство природног добра, сходно Закону о заштити 
природе извођач радова је дужан да о томе обавести 
Министарство заштите животне средине односно 
предузме све мере заштите од уништења, оштећења или 
крађе до доласка овлашћеног лица. 

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

Планском и ширем подучју, Стратешком проценом 
утицаја на животну средину су дефинисане мере за 
ограничење негативних и повећање позитивних утицаја 
на животну средину. Мере су дефинисане на основу 
процене постојећег стања природних и створених 
вредности, капацитета животне средине, планираних 
садржаја и идентификације могућих извора загађења на 
подручју обухваћеном Планом детаљне регулације и 
ширем подручју.  

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

 
Заштита ваздуха 
 
Заштита ваздуха на подручју Плана детаљне 

регулације гробља у Крвавици се спроводи у циљу 
спречавања кумулативних ефеката негативних 
утицаја планираних садржаја са негативним 
утицајима из окружења. Заштита и очување квалитета 
ваздуха на подручју Плана, обухвата мере превенције 
и контроле емисије загађујућих материја из свих 
извора загађења (покретних и стационарних), како би 
се спречио и умањио њихов утицај на квалитет 
ваздуха и минимизирали потенцијално негативни 
ефекти на животну средину и здравље људи.  

Планом је предвиђено стварање услова за 
реализацију планираних намена што подразумева 
временски ограничене утицаје на квалитет ваздуха у 
фази припремних и осталих радова на реализацији 
планираних пројеката, садржаја, који могу имати 
сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство 
на квалитет ваздуха. 

Продукти распадања посмртних остатака и 
микроорганизми затечени у тренутку смрти или они 
који учествују у процесима разградње, могу 
контаминирати ваздух околине. Контаминација 
ваздуха се најчешће јавља онда када су посмртни 
остаци закопани релативно плитко и када је земља 
неодговарајућег састава, па се уз продужено труљење 
ослобађају гасови попут сумпорводоника, амонијака, 
индола, скатола, меркаптана.  Атмосфера се може 
загадити и када се пре прописаног турнуса врше 
прекопавања или продубљивања старих гробова. 

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије 
у ваздух спроводи се у складу са: 

 Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, 
бр. 36/09 и 10/13-30); 

 Уредбом о граничним вредностима емисија 
загађујућих материја у ваздух из постројења за 
сагоревање („Сл.гласник РС”, бр. 6/16); 

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

 
Смернице и мере заштите ваздуха:  
 
 Заштиту ваздуха од загађивања спроводити 

као интегрални део мониторинга квалитета ваздуха на 
подручју града Крушевца;  

 Реализовати планиране категорије јавног 
зеленила и контролисати реализацију прописаних 
параметара за учешће зеленила на парцелама;  

 У рубним деловима планског подручја и 
контактним зонама, извести заштитни појас од 
груписаног аутохтоног листопадног дрвећа и жбуња; 

 За случај прекорачења граничних вредности 
емисије у ваздух из било ког извора, предузети 
додатне техничко-технолошке мере како би се 
концентрације загађујућих материја свеле у 
прописане вредности;  

 У оквиру планског подручја одржавати 
максималан ниво комуналне хигијене; 

 У циљу контроле животне средине са аспеката 
потенцијалне емисије у ваздух, потребно је покретање 
поступка процене утицаја на животну средину пред 

надлежним органом за заштиту животне средине и 
доношење одлуке о изради /не изради Студије о 
процени утицаја на животну средину за планиране 
пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања 
ваздуха, у складу са Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08). 

 
Заштита вода  
 
Заштита и унапређење квалитета површинских и 

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

Заштита и унапређење квалитета површинских и 
подземних вода заснована је на мерама и активности 
којима се њихов квалитет штити и унапређује преко 
мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, 
контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета 
живота, живота живог света, постизања стандарда 
квалитета животне средине, смањења загађења, 
спречавања даљег погоршања стања вода и 
обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења 
вода за различите намене, све у складу са: 

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

 Уредбом о утврђивању Водопривредне основе 
РС („Сл.гласник РС“, бр.11/02); 

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

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

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

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

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

 Уредбом о програму системског праћења 
квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 
од деградације земљишта и методологији за израду 
ремедијационих програма („Сл.гласник РС“, бр.88/10 
и 30/18); 

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

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

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

 Правилником о начину и условима за мерење 
количине и испитивање квалитета отпадних вода и 
садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. 
гласник СР”,  бр. 33/16); 
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 Правилником о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода 
(„Сл. гласник РС”, бр. 74/11); 

 
Смернице и мере заштите вода: 
 
 Обавезно је, као прелазно решење до реализације 

канализационог система изградња водонепропусних 
септичких јама које се морају празнити преко надлежног 
комуналног предузећа; 

 Атмосферске воде са чистих површина (кровови, 
надстрешнице) могу се испуштати на зелене површине, 
без претходног третмана и пречишћавања; 

 Извршити геолошка истраживања о нивоу 
подземних вода, и на основу резултата прописати 
мере техничке заштите планског подручја од поплава, 
као и техничке мере којима би се могућност 
угрожавања подземних вода искључила; 

 Испитивање квалитета отпадних вода врши 
акредитована (овлашћена) институција (правно лице), 
у складу са Законом о водама; 

 Предузети све мере како би се спречило 
доспевање горива, мазива и других штетних и 
опасних материја са саобраћајних и манипулативних 
површина у подземне воде;  

 Обезбедити контролисан прихват зауљене 
атмосферске воде са свих саобраћајница и 
манипулативних површина, њихов третман у 
сепаратору масти и уља пре упуштања у реципијент; 

 Таложнике и сепараторе масти и уља 
димензионисати на основу сливне површине и 
меродавних падавина, а учесталост чишћења 
сепаратора и одвожење талога из сепаратора 
одредити током њихове експлоатације и организовати 
искључиво преко овлашћених институција; 

 Проширење гробља не сме угрозити јавна 
изворишта за водоснабдевање као и индвидуалне 
објекте за снабдевање водом за пиће; 

 Приликом реализације-изградње планираних 
објеката и садржаја, градилишта обезбедити тако да 
се искључи могућност хаварија и удесних систуација; 

 У случају хаваријског изливања, просипања 
опасних и штетних материја, обавезна је хитна 
санација угрожене локације-одговор на удес; 

 У циљу контроле животне средине на 
планском подручју, прописивања, спровођења и 
контроле мера за заштиту животне средине, обавезно 
је покретање поступка процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине и доношење одлуке о изради/не изради 
Студије о процени утицаја на животну средину за 
пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања 
површинских и подземних вода, у складу са Уредбом 
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС”, бр. 114/08). 

 
Заштита земљишта 
 
На земљиште највећи утицај има распадање 

органских материја и зависи од : 
 Врсте органске материје; 
 Присуства и одсуства кисеоника; 
 Од броја и врсте микроорганизама; 

 Од услова у земљишту (влажност, 
температура и хемијска реакција земљишта) 

 
Мере заштите земљишта обухватају систем 

праћења квалитета земљишта и његово одрживо 
коришћење, у складу са:  

 Законoм о заштити земљишта („Сл. гласник 
РС“, бр. 112/15); 

 Законом о пољопривредном земљишту („Сл. 
гласник РС”, бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 
80/17 и 95/18-др.закон); 

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

 Уредбом о програму системског праћења 
квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 
од деградације земљишта и методологији за израду 
ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 
88/10 и 30/18). 

 
Смернице и мере заштите земљишта:  
 
 Обавезно планирање и спровођење превен-

тивних мера заштите приликом коришћeња 
земљишта за све делатности за које се очекује да ће 
знатно оштетити функције земљишта; 

 Реализација планираних пројеката се мора 
спровести у складу са прописаним урбанистичким 
параметрима у Плану детаљне регулације; 

 Обавезно је управљање отпадом у складу са 
Законом о управљању отпадом и подзаконским 
актима на подручју Плана, према Плану управљања 
отпадом које подразумева прикупљање, примарну 
селекцију, транспорт и одлагање отпада преко 
надлежног комуналног предузећа; 

 Организовано управљање свим врстама 
отпада је обавезно, како у фази реализације планских 
решења, тако и при редовном раду планираних 
пројеката; 

 Обавезна је контрола управљања отпадним 
водама у границама Плана, у складу са важећом 
законском регулативом и условима надлежних 
институција и предузећа, како би се спречиле 
хаварије и изливање отпадних вода у земљиште;  

 Радове вршити тако да се не угрози 
стабилност терена на локацији и у окружењу уз 
обавезне мере заштите од ерозија и појаве клизишта; 

 Нивелисање терена (у колико је то неопходно) 
извести према геодетским елементима; 

 Уколико се при земљаним радовима, у оквиру 
граница обухвата Плана,  наиђе на археолошки 
материјал, без одлагања прекинути даље радове и 
обавестити надлежни Завод за заштиту споменика 
културе и предузети мере да се налаз не уништи и не 
оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме 
је откривен - (Закон о културним добрима („Сл. 
гласник РС”, бр. 71/94, 52/11, 99/11-др.закон и 6/20-
др.закон)); 

 
Заштита од буке и вибрације 
 
У границама Плана детаљне регулације гробља у 

Крвавици, бука се може јавити у току лимитираног 
периода изградње паркинга, платоа, помоћних 
објеката (рад грађевинских машина), бука изазвана 
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саобраћајем и евентуално музиком за испраћање у 
оквиру церемоније сахрањивања на гробљу.  

Заштита од буке на подручју Плана мора бити 
интегрални део акустичног зонирања подручја града 
Крушевца, и спроводиће се у складу са: 

 Законом о заштити од буке у животној 
средини („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 88/10); 

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

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

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

 
Смернице и мере заштите од буке: 
 
 реализација саобраћајница се мора спровести 

на начин који обезбеђује добру проточност 
саобраћаја; 

 формирање заштитног зеленог поја-
са/заштитних баријера (антизвучне баријере) у 
оквиру планског подручја; 

 заштитни појас зеленила око гробља треба да 
буде ширине најмање два до три реда високог дрвећа 
у комбинацији са жбунастим врстама; 

 озелењавање паркинг површина, у складу са 
одредбама Плана; 

 формирање заштитног зеленог појаса на 
границама комплекса планираних пројеката; 

 
Управљање отпадом 
 
Концепт управљања отпадом на подручју Плана 

мора бити заснован на укључивање у систем 
Локалног плана управљања отпадом града Крушевца, 
као и на примени свих неопходних организационих и 
техничких мера којима би се минимизирали 
потенцијални негативни утицаји на квалитет животне 
средине. Управљање отпадом на подручју Плана мора 
бити део интегралног управљања отпадом на 
локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у 
складу са: 

 Законом о управљању отпадом („Сл. гласник 
РС”, бр.36/09, 88/10,14/16 и 95/18); 

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

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

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

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

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

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

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

У складу са планираним садржајима и 
активностима на планском подручју се може 
очекивати настајање следећих врста отпада: 

 грађевински отпад се мора организовано 
уклањати са планског подручја према условима 
надлежног комуналног предузећа-оператера који 
поседује дозволу за управљање отпадом, у складу са 
Одлуком органа локалне самоуправе о утврђивању 
локације за грађевински отпад; 

 комунални отпад који настаје на планском 
подручју ће се сакупљати у одговарајуће врсте судова 
(контејнера) са поклопцем на бетонираном платоу, 
као и у корпама за отпатке дуж пешачких 
комуникацијама, у складу са партерним уређењем 
локације и транспортовати према условима 
надлежног комуналног предузећа;  

 рециклабилни и амбалажни отпад се мора 
селектовати и на даље управљање уступати оператеру 
са дозволом за управљање отпадом;  

 органски отпад који се ствара највише у 
периоду задушница, празника и церемонија 
сахрањивања, а као неговање традиције изношења 
хране на гробље. 

 
Смернице и мере управљања отпадом: 
 
 санирати све локације на којима је неконтро-

лисано депонован отпад на планском подручју и у 
контактним зонама и непосредном окружењу; 

 забрањено је одлагање, депоновање свих врста 
отпада ван простора опредељених за ту намену, на 
планском подручју, непосредном и ширем окружењу;  

 на планском подручју није дозвољена пре-
рада, рециклажа ни складиштење отпадних материја, 
нити спаљивање било каквих отпадних материја; 

 сакупљање, транспорт и одлагање отпада 
вршити преко овлашћеног оператера који поседује 
дозволу, према врсти и категорији отпада, према 
извршеном испитивању отпада сагласно важећој 
законској регулативи. 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата 

услове и мере заштите од штетног дејства 
нејонизујућих зрачења, услове коришћења извора 
нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере 
и услове при планирању, коришћењу и уређењу 
простора.  

Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се 
у складу са одредбама:  

 Закона о заштити од нејонизујућег зрачења 
(„Сл. гласник РС”, бр.36/09).  

Општe смерницe и мере за заштиту од 
нејонизујућег зрачења у границама планског 
документа:  

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

 обавезно је систематско испитивање и 
праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној 
средини; 

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

http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/5263
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/5263
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
http://www.propisionline.com/IndOk/Legislation/55647
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 обавезно је означавање извора нејонизујућих 
зрачења од посебног интереса и зоне опасног 
зрачења;  

 обавезно је информисање становништва о 
здравственим ефектима излагања нејонизујућим 
зрачењима;  

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

 
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 свих планираних објеката, 

 електрична мрежа и инсталације су у складу 
са прописима из ове области, 

 објекти морају бити снадбевени 
одговарајућим средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановим 33. и 34. 
Закона о заштити од пожара (Сл.гл.РС 111/09, 20/15 и 
87/18), урадити главни пројекат заштите од пожара.  

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски облико-

вати у свему према постојећим техничким прописима 
за заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара 
(„Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), 
локалном Плану заштите од пожара, као и посебним 
градским одлукама. 

Ниска спратност објекта омогућава брзу и ефи-
касну евакуацију запослених радника и материјалних 
добара из објекта док слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и 
простор на коме је могуће извршити евакуацију 
запослених радника и материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
При пројектовању објеката обавезно је разрадити 

мере заштите од пожара и то: 
 у пратећем објекту (капела) морају се 

применити прописане мере за заштиту од пожара; 
 по завршетку радова, обавезно је прибавити 

сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

 у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба запаљивх материја, уља за 
ложење или гасних котларница морају се обавезно 
применити технички прописи за ову врсту горива; 

 сви објекти морају бити обезбеђени 
одговарајућим средствима за гашење пожара 
(пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и 
другим средствима, као и уређајима за дојаву и 
гашење пожара према главном пројекту заштите од 
пожара); 

 електрична мрежа и инсталација морају бити 
у складу са прописима из ове области; 

 нови објекти морају бити изграђени од 
тврдих, инертних и ватроотпорних материјала 

 као и остале мере предвиђене правилницима 
из ове области. 

Да би се спровеле мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовати сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 
20/15 и 87/18), Правилнику о техничким нормативима 
за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист 
СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.3/18), 
Правилнику о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 
("Сл.лист СРЈ", бр.8/95). 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/17.1 бр. 217-80/22 од 01.03.2022.год.  

 
2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 

Заштита становништва, материјалних и 
културних добара од природних непогода, планира се 
у складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при 
ванредним ситуацијама и изради информационог 
система о природним непогодама. На основу Закона о 
ванредним ситуацијама, јединица локалне 
самоуправе израђује План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републи-

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

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

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбра-

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

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације 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 
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техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и 
и уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности осигурати 
услове за несметано кретање на следећи начин: 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%); 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на 
правац кретања износи 2%; 

 избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је 
и рампом поред степеништа. 

 
2.10. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних техно-
логија, енергетски ефикасних материјала, система и 
уређаја, што треба да доведе до смањења укупне 
потрошње примарне енергије, а у складу са 
прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, 
бр.61/11 и Правилником о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката 
прилагодити принципима пројектовања енергетски 
ефикасних зграда, у складу са микроклиматским 
условима. Најпогоднији облик локације је 
правоугаоник, са широм страном у правцу исток-
запад и ужом страном у правцу север - југ.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасно-

сти: 
 рационална употреба квалитетних енергената 

и повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга; 

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

Посебне мере за унапређење енергетске ефи-
касности: 

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

 побољшање енергетске ефикасности јавне 
расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу; 

 побољшање енергетске ефикасности водовода 
и канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

3.1. Локације за које је обавезна израда 
урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
односно препарцелације и урбанистичко-архи-
тектонског конкурса 
 

Планом нису одређене локације за израду урба-
нистичког пројекта. 

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

Урбанистички пројекат може се радити у складу 
са Законом и на захтев инвеститора. 

За површине јавне и осталих намена, пројекти 
парцелације, односно препарцелације радиће се у 
складу са Законом и правилима утврђеним планом.  

 
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 површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

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

Површине парцела за сваку планирану намену, 
дефинисане су овим Планом. 

 
3.2.2. Општи услови регулације 

 

Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
планиране за друге јавне и остале намене.  

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 
 терцијална саобраћајница 5.0м 
 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу 

регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај објекта капеле на парцели одређен је на 

основу Елабората геотехничких услова и дефинисан 
грађевинском линијом. 

Положај грађевинске линије, утврђен је у односу 
на регулациону линију и на границу катастарске 
парцеле. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

Минимално растојање објекта од бочних и задње 
границе парцеле је 3.0м. 

Минимално растојање између објеката на 
суседним парцелама је ½ висине вишег објекта, не 
мање од 5м. 
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3.2.3. Општи услови изградње 
 
Реализација планираних садржаја вршиће се на 

основу правила уређења, општих услова изградње и 
правила грађења по блоковима. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 

Планом је дефинисана могућност изградње обје-
кта комуналних делатности - гробље са пратећим 
садржајем. 

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

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 

Забрањује се било која изградња објеката који су 
у супротности са наменом утврђеном Планом. 

 
Висина објеката 

 

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 
до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

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

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

Кота приземља објеката одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља новог објеката капеле мора 
бити за мин 10цм виша у односу на коту нивелете 
приступног пута поштујући неопходне нагибе платоа 
и приступних стаза; 

 
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 
висину од 0,9м могу се постављати на објекат 
(предњи део). 

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

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

не могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, или зеленилу у оквиру 

саме парцеле, односно регулисаној атмосферској 
канализацији. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско обли-
ковање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 35°. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде 
и капије) буду на грађевинској парцели која се 
ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије.  

Грађевинска  парцела гробља може се оградити 
транспарентном оградом максималне висине 2,2м, 
која може имати парапет максималне висине 0,4м. 

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локација предвиђен је посебан простор 

за сакупљање комуналног отпада. 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине 
Крушевац (Сл. лист. Општине Крушевац бр. 7/01) 

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде планске документација урађен је 

Елаборат геотехничких услова проширења гробља у 
Крвавици који је израдио „GeoProjekting“ Ниш бр.13-
12/21, Децембар 2021.г. Елементи утврђени овим 
елаборатом уграђени су у планско решење.  

Елаборат геотехничких услова представља 
саставни део овог Планског документа. 

 
3.3. Правила грађења по блоковима  
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова регулације и изградње који се односе 
на поједине блокове. 

 
3.3.1. Правила грађења за блок ''А'' 
 
Овај блок обухвата подручје у коме је реали-

зовано постојеће гробље. Просторна организација 
гробних места је таква да не дозвољава никакве 
интервенције у смислу формирања приступних стаза 
и евентуалног уређења слободних површина којих 
готово и да нема.  
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Планирана је изградња приступне саобраћајнице 
са савременим коловозним застором. 

 
3.3.2. Правила грађења за блок ''Б'' 
 
Овим правилима грађења ближе се уређују основни 

нормативи о просторним и техничким условима за 
реализацију  планираног проширења гробља.  

Гробље чине површине за сахрањивање, уну-
трашње пешачке и колске комуникације и зеленило, 
капела, паркинг простор. 

Према врсти полагања посмрних остатака умрлих 
ово гробље се планира као гробље са класичним укопом.  

Уколико се укаже потреба, у оквиру планираних 
гробних поља, дозвољено је сахрањивање особа 
других вероисповести.  

Изградњом гробља не смеју се угрозити токови 
подземних и надземних вода.  

Простор за гробље има приступ на јавни пут. 
 
Капела 
 
Планирана је изградња приземног објекта капеле 

бруто развијене површине око 110м2. Положај 
објекта дат је у графичком прилогу. У оквиру објекта 
капеле планирати место за два одра (простор за 
испраћај покојника), санитарни чвор, канцеларију и 
салу за парастосе. 

 
      Организациона шема капеле 

 

Дата организациона шема капеле је обавезујућа у 
делу просторија за испраћај покојника. 

 
 
Простор за сахрањивање 
 
Простор за сахрањивање се организује у виду 23 

гробних поља са укупно 1422 гробних места.  
Распоред гробних места и колско пешачких стаза 

је дат као предлог најфункционалније организације и 
искоришћења простора. 

Детаљном разрадом кроз израду пројеката 
партерног уређења могућа су извесна одступања у 
односу на дати предлог, у циљу усклађивања са 
потребама инвеститора и  конфигурацијом терена. 
Могућа одступања не смеју да угрозе  функцио-
налност колско пешачких стаза и прилаза гробним 
местима. 

Стазе за приступ колица којима се довози ковчег 
морају да буду минималне ширине  3м,  а пешачке 
стазе минималне ширине 1.2м.  

Стазе морају да буду од тврдог материјала, без 
препрека у кретању особа са инвалидитетом, 
уздужног нагиба који је дат у графичком прилогу. 

Простор између гробова не сме да буде мањи од 
50цм по дужој страни, односно 60цм по краћој страни 
гроба. 

 
Димензије гробних места 
 
Димензија једноструког гробног места износи 

110 x 240 цм.  
Димензија двоструког гробног места износи 200 

x 240 цм.  
Димензија троструког гробног места износи 270 x 

240 цм.  
Нето димензија  укопне јаме износи 80 x 200 цм.  
Дно гроба мора да буде најмање 50 цм изнад 

највише тачке подземне воде.  
Дубина гробног места  у земљаним гробовима за 

један ниво сахрањивања не може бити мања од                     
150 цм.  

За сахрањивање у два нивоа дубина гробног 
места се повећава за 60цм. 

Код земљаних гробова слој земље изнад сандука 
са покојником, не сме да буде мањи од 80цм. 

 
Уређење гробних места 
 
Гробно место се уоквирује оквиром у димензи-

јама датим у овим правилима. 
Гробна места се могу оставити у нивоу терена и 

прекрити травом (пејзажни начин уређивања гробља).  
На гробним местима је забрањена изградња 

капела или сличних објеката. 
На гробним местима се могу постављати 

обележја - споменици и надгробне плоче.  
 
Опрема слободних површина  
 
Опрема слободних површина (клупе, чесме и сл.), 

детаљно ће се разрађивати пројектима партерног 
уређења гробних поља. 
 
 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

 

4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом 

нових, као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
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искључиво у складу са правилима уређења и 
правилима 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 ("Сл. гласник 
РС", бр. 22/2015) је једино могућа за параметре који 
нису планом одређени. 

 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

5.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-486/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
189 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - 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 09.06.2022. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
''ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА -                                            

УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА-БИВОЉСКИ МОСТ'' 
У КРУШЕВЦУ 

 
 
ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
 
УВОД  
 
Подручје обухвата Плана припада урбанистичкој 

целини 3.1, односно обухваћене су подцелине 3.1.3. и 
3.1.4.  у оквиру ПГР-а „Исток 1“ у Крушевцу и исто 
заузима његов крајњи источни  део.  

Планском разрадом одређују се површине јавне 
намене, односно деонице јавног пута, објекта са 
додатним елементима (коловоз, тротоар, раскрснице, 
јавна расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.), 
односно опрема која одговара коридору саобра-
ћајнице Iб реда, као и потребама дела насеља уз 

поменути коридор, с тим да се не сме нарушити 
континуитет трасе државног пута. 

 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
  
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
  
Правни основ 
 
• 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; 

 
• Правилник о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019); 

 
• Одлука о изради Плана детаљне регулације 

„Источна обилазница Ул. Железничка - Бивољски 
мост“ у Крушевцу, бр. 350-437/2020 од 16.06.2020. 
год. („Службени лист града Крушевца“, бр. 6/2020); 

 
• Одлука о приступању изради стратешке 

процене утицаја Плана детаљне регулације „Источна 
обилазница Ул.Железничка – Бивољски мост“ у 
Крушевцу на животну средину бр.350-422/2020 од 
15.06.2020.год., („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 9/2020); 

 
Плански основ 
 
• План генералне регулације „Исток 1“ у 

Крушевцу (“Сл.лист Општине Крушевац” 10/2018) 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана 

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана  

 
Извод из Плана генералне регулације „Исток 1“ у 

Крушевцу 
 

„Планом генералне регулације „Исток 1“ у 
Крушевцу одређене су зоне за даљу разраду, односно 
планирана је израда планова детаљне регулације, (од 
којих је и предметни план) за подцелине 3.1.3 и 3.1.4. 

Правила уређења и правила грађења дефинисана 
овим планом су уједно су смернице за израду Планова 
детаљне регулације. 

Предметни План представља сегментни део 
планиране „Источне обилазнице“ око града у рангу 
државног пута IБ реда бр.38.“ 

 
Урбанистичка подцелина 3.1.3. 
 
Претежна намена 
 
• Саобраћајни коридор-траса државног пута 

IБ реда бр. 38 
 
- У тачки 2.3 Општа правила уређења простора - 

2.3.3.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација, 
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дати су услови које је неопходно уградити приликом 
израде Плана детаљне регулације. 

 
- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 

28. став 2. Закона о јавним путевима може се градити, 
односно поставља водовод, канализација, топовод, 
железничка пруга и други слични објекти, као и 
телекомуникационе и електро водове, инсталације, 
постројења и сл., по претходно прибављеној 
сагласности управљача јавног пута која садржи 
саобраћајно–техничке услове. 

 
Планом генералне регулације дефинисан је ка-

рактеристичан попречни профил источне обилазнице. 
 
Пратећа намена 
 
• Заштитно зеленило 
 
- Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, формира се у складу са следећим условима: 
 
- Обавезно је очување и унапређење зеленила дуж 

саобраћајног коридора: 
 
• У заштитном појасу забрањује се свака 

изградња осим  саобраћајница намењених опслу-
живању. 

 
• Врсте биљног материјала, распоред и густина 

садње су условљене примарном функцијом самог 
појаса (заштита од загађења и ветра, заштита речних 
токова, клизишта, насипа и сл.) и природним 
условима средине. Обавезно је очување и унапређење 
зеленила дуж водених токова и саобраћајне коридоре. 

 
Урбанистичка подцелина 3.1.4. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 
Урбанистички параметри породичног становања 

типа ПС-01 
 
 
 
 

 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип  

објекта 

 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П 

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина  

фронта  

парц.  

(м) 

ПС-01 
До  

П+1+Пк 

Слободно-

стојећи 

 

40 300 12 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта 
може бити минимално 250м2, уколико је то 
катастарски затечено стање. Дозвољени 
урбанистички параметри су: минималана ширина 
фронта парцеле 10м, индекс заузетости до 35%, 
индекс изграђености 1,0, и то највише укупно 2 
стамбене јединице. 

 
- Остали део парцеле чине уређене слободне 

површине и зеленило. 
 
- За породично становање користити услове дате 

у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у 
Плану генералне регулације 

 
- У оквиру објекта могу да се организују садржаји 

комерцијалних делатности типа КД-02.  
 
Пратећа намена 
 
 Заштитно зеленило 
 
- Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, формира се у складу са следећим условима: 
 
 У заштитном појасу забрањује се свака 

изградња осим објеката саобраћајница намењених 
опслуживању. 

 
 Врсте биљног материјала, распоред и густина 

садње су условљене примарном функцијом самог 
појаса (заштита од загађења и ветра, заштита речних 
токова, клизишта, насипа и сл.) и природним 
условима средине. При планирању се придржавати 
утврђених норми и правилника за дату област. 
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1.3. Остала документација од значаја за израду 

плана 
 
Главни пројекат Обилазак Крушевца – пут бр. 102 

„Источна магистрала“ од км 0+000.00 до км 8+690.39 
који је израдио Институт за путеве Београд. 

 
1.4. Опис граница Плана са пописом катастар-

ских парцела 
 
Опис обухвата Плана 
 
Подручје обухвата Плана детаљне герулације 

„ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА Ул.Железничка-
Бивољски мост“ у Крушевцу (у даљем тексту 
граница) дефинисана је у односу на трасу планиране 
јавне саобраћајнице, којом се обезбеђује саобраћајни 
обилазак града-Источна обилазница и њено 
повезивање на државни пут Iа реда,  A5 (ауто-пут 
Е761) преко петље ''Крушевац-Исток''. 

Простор Плана ограничен је са северне стране 
Ул.Железничком, односно укрштајем трасе источне 
обилазнице са Ул Железничком и пругом (регионална 
железничка пруга Сталаћ-Краљево-Пожега), са 
источне стране границом ПГР-а“Исток 1“, на западу 
границом појаса експропријације  у дужини од Ул. 
Железничке до моста у Бивољу.  

Катастарске парцеле у обухвату плана припадају 
катастарској општини: Бивоље и Крушевац. 

Приближна површина обухвата плана је 4,5ха. 
 
Опис Граница Плана 
 
• Кроз КО Бивоље 
 
Граница комплекса обухваћеног ПДР-е „ Источна 

обилазница 2 – од Железничке до Бивољског моста“ ( 
у даљем тексту граница ) почиње у северозападном 
делу комплекса од границе КО Крушевац и КО 
Бивоље тј. тромеђе к.п. бр.: 3984/2 и 3984/1 обе КО 
Крушевац и 3391/1 КО Бивоље (железничка пруга) и 
иде у смеру казаљке сата према северозападу 
пресецајући к.п.бр. 3391/1 КО Бивоље, до тромеђе 
к.п.бр.: 3391/1, 2255/1 и 2255/2. На том месту граница 
скреће према истоку северном границом следећих 
катастарских парцела: 3391/1, 2206/3 и 2206/1, 
остављајући их у комплексу, до места где се ломи 
према истоку, пресецајући к.п. бр. 2206/1 
(некатегорисани пут) према тромеђи к.п.бр.: 2206/1, 
2201/8 и 2207. На том месту граница скреће према 
југоистоку обухватајући к.п.бр. 2201/8, па у истом 
правцу североисточном границом к.п.бр. 2201/1 и 
даље преецајући исту у истом правцу до 
северозападне границе к.п.бр. 2201/5 коју 
остављајући у комплексу њеним северозападним, 
североисточним и југозападним границама иде према 
југозападу остављајући у комплексу следеће 
катастарске парцеле: 2201/1 (део), 2201/5, 2201/6 и 
2202/1, до тромеђе к.п.бр.: 2202/1, 2196/1 и 3391/1. Од 
те тромеђе граница пресеца према југозападу к.п.бр. 
3391/1 до границе катастарских општина КО Бивоље  
- КО Крушевац, тј. североисточне стране к.п.бр. 
4222/4 КО Крушевац. На том месту граница се ломи 
према југоистоку поклапајући се са границом КО 
Бивоље – КО Крушевац остављајући у комплексу 

следеће катастарске парцеле: 4222/4, 4222/5, 4222/3, 
4219/2 (некатегорисани пут), 4218/1 све КО Крушевац 
и 3391/1 (железничка пруга) КО Бивоље, тј. места где 
улази у КО Крушевац. 

 
• Кроз КО Крушевац 
 
Од горе поменуте тромеђе граница се ломи према 

југозападу границом к.п.бр. 4219/2 (некатегорисани 
пут) обухватајући у комплекс исту, до четворомеђе 
к.п.бр.: 4219/2, 4219/3, 4218/1 и 4218/4. Од те 
четворомеђе граница скреће према југоистоку 
пратећи линију експропријације, тј. обухватајући 
следеће катастарске парцеле: 4218/4, 4216/4, 4214/6, 
4211/4, 4208/3, 4206/4, 4202/4, 4199/3, 4194/6 и 4254/5, 
до тромеђе к.п.бр.: 4254/5, 4254/4 и 4254/6, тј. границе 
катастарских општина КО Крушевац – КО Бивоље, 
односно реке Расине, где поново улази у КО Бивоље. 

 
• Кроз КО Бивоље 
 
Граница наставља у истом правцу (према 

југоистоку) пресецајући к.п.бр. 3388/3 (река Расина), 
до тромеђе к.п.бр.: 3388/3, 2568/4 и 3390/2 и даље у 
истом правцу пресецајући к.п.бр. 2568/4 до тромеђе 
к.п.бр.: 2568/4, 2567/1 и 2568/6. Настављајући у истом 
правцу граница пресеца к.п.бр.: 25671, 2568/3 и 3405 
(регионални пут) и скрећући према југозападу 
пресеца к.п.бр. 3405 (регионални пут), па опет 
пресецајући исти скреће према северозападу до 
тромеђе к.п.бр.: 3405 (регионални пут), 2569/2 и 
2568/2. Граница у истом правцу прати делом западну 
границу к.п.бр. 2569/2 и даље пресецајући к.п.бр.: 
2568/2, 2568/4 и 3388/3 (река Расина) и долази до 
границе КО Бивоље – КО Крушевац, тј. четворомеђе 
к.п.бр.: 3388/3 КО Бивоље и 4254/6, 4254/2 и 4255/2 
КО Крушевац, где улази у КО Крушевац  

 
• Кроз КО Крушевац 
 
Граница наставља у истом правцу (према 

северозападу) пратећи линију експропријације 
источне обилазнице и обухватајући у целости следеће 
катастарске парцеле: 4254/5, 4195/2, 4196/3, 4194/6, 
4199/3, 4202/4, 4206/4, 4208/3, 4211/4, 4214/6, 4216/4, 
5976/3 (некатегорисани пут), 4218/4, 4219/3 
(некатегорисани пут), 4227/2, 4229/2, 4231/2, 4233/2, 
4235/2, 4237/2, 4239/2, 4241/2, 4243/2, 4245/2, 4247/2, 
4251/2, 4253/2, 5952/2 (улица) и 3984/2, чијим 
југозападним границама долази до места одакле је 
опис и почео. 

 
Попис парцела у обухвату Плана: 
 
КО Бивоље: 
 
Делови катастарских парцела: 2201/1, 2206/1, 

3391/1, 3388/3, 2567/1, 2568/4, 2568/3 и 3405. 
Целе катастарске парцеле: 2201/8, 2201/3, 2201/4, 

2201/5, 2205/1, 2206/3, 2204, 2205/2, 2201/6, 2202/2, 
2203, 2202/1, 2569/1, 2569/3 и 2569/2. 

 
КО Крушевац: 
 
Целе катастарске парцеле: 3984/2, 5952/2, 4253/2, 

4252, 4251/2, 4245/2, 4247/3, 4243/2, 4222/4, 4223/1, 
4245/3, 4222/5, 4223/2, 4243/3, 4222/7, 4241/2, 4224, 
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4222/3, 4221/3, 4239/2, 4222/1, 4237/2, 4220/1, 4222/6, 
4221/6, 4235/2, 4222/2, 4219/2, 4221/2, 4225, 4233/2, 
4231/2, 4229/2, 4219/3, 4227/2, 4218/4, 5976/3, 4216/4, 
4214/6, 4211/4, 4208/3, 4206/4, 4202/4, 4199/3, 4194/6, 
4196/3, 4195/2, 4254/5 и 4254/6. 

Напомена: У попису парцела уколико недостаје 
нека од катастарских парцела или је дошло до промене 

катастарског броја услед парцелације, препарцелације и 
сл., важе се катастарске парцеле које се налазе унутар 
описане границе предметног плана. 

 
Шири приказ ПДР-а „Источна обилазница Ул. 

Железничка-Бивољски мост“ у Крушевцу.

 
 

 
 

 
 
1.5.  Опис постојећег стања  
 
1.5.1. Природне карактеристике подручја 
 
Геоморфолошке одлике  - Терен у обухвату 

Плана је релативно раван, са нагибом од југозапада ка 
североистоку, тако да је ово подручје широко 
отворено према свим странама света. Апсолутна 
надморска висина креће на нижем урављеном делу на 
надморској висини од око 146.51мнв до 150.08 мнв на 
југоистоку. 

Хидролошке карактеристике - плански простор 
припада сливу реке Расине, на делу леве обале, 
односно на првој терасној заравни. 

Геолошка структура - конструкцију терена чине 
терасне прашинасто песковите глине и терасни песак, 
песковити и заглињени шљунак заступљен до дубине 
4-5м. 

Испод терасног одсека у инундационом појасу 
Расине заступљени су најмлађи алувијални 
седименти у танкој повлати и то: глина, шљунковити 
песак и заглињени шљунак дубине 0,2-4,0м. Подлогу 
свих седимената чине терцијални лапори, добро 
носиви и претежно водонепропусни. Подземна вода 
на првој тераси налази се на дубини 3-4,5м.  

Сеизмологија - локација је са сеизмолошког 
аспекта у зони 8. степена сеизмолошког интезитета по 
Меркалијевој скали. У инжењерско-геолошком 
смислу и процене погодности за изградњу, али је 
обзиром на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, приликом планирања и пројектовања 
објеката неопходна примена важећих прописа 
противсеизмичке градње. 

Опште климатске карактеристике -  просечна 
годишња температура ваздуха износи око 11,4°С, 
најхладнији месец је јануар са средњом температуром 
од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С. Годишња 
амплитуда температуре износи 21,6°С, што клими 
Крушевца даје обележје умерено континенталног 
типа, са израженим годишњим добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(средња год. сума 628,1мм). Распоред падавина је 
повољан, јер се највише падавина излучи у пролећним 
и летњим месецима у вегетационом периоду, а 
падавине у облику снега јављају се од новембра до 
априла. 

Ветрови - доминатни ветрови се јављју из правца 
исток-југоисток, северозапад и југ. 

Средња годишња сума осунчавања изражена у 
часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно 
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месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и 
августу 269,0 сати.  

Општа процена погодноси терена и природних 
карактеристика је да подручје плана припада условно 
повољним теренима за изградњу, уз обавезу 
претходних инжењерско – геолошких испитивања 
терена са аспекта носивости, стабилности и 
угрожености од плављења.    

 
1.5.2. Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја поклапа се са 

границом плана. 
 
1.5.3. Подела на урбанистичке целине и подце-

лине према урбанистичким показатељима  и дру-
гим карактеристикама 

 
Простор плана  кроз анализу постојећег стања и 

увидом на терен, а обзиром на реализоване намене, 
објекте и урбанистичке карактеристике сагледан је 
кроз урбанистичке подцелине 3.1.3 и 3.1.4 

 
Начин коришћења простора - подцелина 3.1.3. 
 
Простор подцелине је у највећој мери  

неизграђен, јер се годима исти чувао за реализацију 
планиране трасе Источне обилазнице.  У оквиру ове 
подцелине изграђено је неколико објеката 
породичног становања и један објекат привредне 
делатности, део (једна саобраћајна трака) Источне 
обилазнице, део трасе регионалне пруге Сталаћ-
Краљево-Пожега као и њен укрштај са 
Ул.Бивољском. На крајњем југу простора обухвата 
плана налази се уређени прилаз бензинској пумпи 
„Латифовић“ и кружни ток као веза Источне 
обилазнице и Ул.Балканске. 

 
Начин коришћења простора - подцелина 3.1.4. 
 
Простор у подцелини 3.1.4  изграђен је објектима 

породичног становања и приступним путевима до 
парцела корисника. Кроз крајњи северни део 
подцелине изграђен је  надземни далековод 35kV. 

 
1.5.4. Трасе, коридори и капацитети инфра-

структуре 
 
1.5.4.1. Саобраћај, саобраћајне површине и 

нивелација 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

„Источна обилазница ул. Железничка-Бивољски 
мост“ граничи се са Планом детаљне регулације „Зона 
И“ на северу, Планом детаљне регулације „Бивоље 1“ 
и „Бивоље 2“ на западу и Планом генералне 
регулације „Север“ и „Исток 2“ на истоку, док се на 
јужној страни граничи са постојећим делом државног 
пута Iб реда бр.38 (источна обилазница), тј са 
његовим укрштајем са Балканском улицом, који је 
решен површинском раскрсницом – кружним током. 

На подручју ПДР-а нема изграђених саобра-
ћајница, осим дела Улице Бивољске и дела некатего-
рисане локалне саобраћајнице која се пружа правцем 
запад – североисток, без асфалтног коловозног 

застора и са неадекватним профилом за двосмерни 
саобраћај. 

Део изведене трасе Источне Oбилазнице укршта 
се са реком Расином, где на терену постоји изграђена 
једна трака моста.. Такође се саобраћајница укршта и 
са једноколосечном регионалном пругом Сталаћ-
Краљево-Пожега. 

Део трасе Источне обилазнице, односно једна 
трака саобраћајнице заједно са једном траком моста  
изграђена је од кружног тока према северу у дужини 
од око 185м.  

Остатак подручја испресецан је некатегорисаним 
путевима који се појединачно користе као приступи 
изграђеним објектима на терену или као пољски 
путеви до пољопривредних парцела 

У оквиру подручја Плана нема уређених паркинг 
места на јавним површинама. 

У нивелационом смислу посматрани терен је 
релативно раван. Апсолутна надморска висина креће 
на нижем урављеном делу на надморској висини од 
око 146.51мнв до 150.08 мнв на југоистоку. 

 
1.5.4.2. инфраструктура, хидротехничке инста-

лације и објекти 
 
Водовод  
 
У оквиру Плана  изведена је примарна водоводна 

мрежа, магистрални цевовод, ДН 500, део спољног 
магистралног прстена регионалног система водо-
снабдевања „Ћелије“. Намена цевовода је стабили-
зација водоснабдевања северног дела града и 
прекоморавских села. Заштитни појас цевовода чини 
коридор у ширини 2.5 м, са обе стране цевовода 
мерено од спољне ивице цевовода. 

 
Канализација одпадних вода  
 
Дуж простора обухваћеног планом изграђен је 

део главних градских колектора канализације 
отпадних вода, са одводом ка ЦППОВ, колектор „Б“. 

 
Атмосферска канализација  
 
У оквиру планског документа  изграђени су 

појединачни одводи атмосферских вода, са уливом у 
природни реципијент, реку Расину. 

 
Водотокови   
 
Расина је десна притока Западне Мораве. Дугачка 

је 92 км са површином слива од 981 km². Извире на 
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 134 m 
надморске висине. 

Расина има бујични карактер јер су јој амплитуде 
протока врло изражене. Највећи забележени проток 
регистрован је новембра 1979. године и износио је       
291 m³/s.  

Да би се ублажили велики протоци и зауставио 
нанос који река транспортује, у Златарској клисури је 
1979. подигнута брана и формирана акумулација 
„Ћелије“. Акумулација између осталог има и 
функцију водоснабдевања. 
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У профилу железничког моста налази се хидро-
лошка станица „Бивоље“. 

На деоници река Расина је делимично регули-
сана. 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. 

 
*У графичким прилозима имплементирана је 

планирана регулација корита реке Расине као и 
планирани инундациони појас, а који су преузети из 
ПДР-а реке Расине и ушћа притока- деоница 1 (од 
Железничког моста до моста у Видовданској улици);, 
("Сл. лист Града Крушевца", бр. 23/21.) 

 
1.5.4.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног Плана постоје следеће 

TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Бензинска станица”  као и 
кабловски водови 10kV чији је списак дат у 
Претходним условима “ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
20700-Д.09.011.-349501/2-2021 од 20.12.2021.год., 
који су саставни део овог плана  

Постојећа НН мрежа у границама плана изведена 
је кабловским и ваздушним водовима 1kV.  

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1 kV 
и ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

 
1.5.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана, телекомуника-

ционе услуге у фиксној телефонији се реализују преко 
комутационог центра RDLU Бивоље и приступног 
уређаја ОЛТ Крушевац. Комутацони центар RDLU 
Бивоље и ОЛТ Крушевац се налазе изван граница 
плана. 

На подручју ПДР-а постоји изграђена бакарна и 
оптичка дистрибутивна и разводна кабловска ТК 
мрежа. У улицама Балканској, Бивољској и Илије 
Гарашанина постоји кабловска ТК канализација са 
кабловским ТК окнима. 

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

На подручју ПДР-а услуге мобилне телефоније су 
омогућене преко базних станица КС 04/Крушевац 2, 
КС 02/Крушевац и КС 28/КС-ФК Напредак. Локације 
ових базних станица се налазе изван граница плана. 

 
1.5.4.5. Енергофлуиди 
 
На подручју обухваћеном Планом детаљне 

регулације ПДР Источна обилазница – улица 
Железничка – Бивољски мост, планиране гасне 
инсталације везују се на дистрибутивну гсоводну 
мрежу Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ из Новог 
Сада  и то дистрибутивне гсоводне  мреже „ПГР 
СЕВЕР“; 

 
1.6.  Основна ограничења  
 
Ограничења у обухвату Плана су комплексна и 

слојевита,  због укрштања више линијских коридора 
и успостављања њихових заштитних појасева, што 
свеобухватно представља додатне услове у смислу 
планирања, поготову ако се узме у обзир и постојећи 
изграђењи објекти на њиховим трасама или у 
заштитним појасевима инфраструктуре.  

 
Основним ограничењем може се сматрати 

присуство: 
• изграђених објеката на траси планиране 

обилазнице  
• изграђених објеката у заштитним појасевима 

електроенергетске, железничке и саобраћајне (јавни 
пут) инфраструктуре  

• успостављања заштитнoг појасa источне 
обилазнице 

• заштитног појаса регионалне железничке 
пруге Сталаћ-Краљево-Пожега 

• заштитног појаса коридора далековода  
• укрштаја планиране трасе обилазнице са 

реком Расином-водоток I реда 
• укрштаја планиране трасе обилазнице са Ул. 

Железничком и трасом железничке пруге Сталаћ-                        
-Краљево-Пожега 

 
  

Урбанистички показатељи постојећег стања на нивоу ПДР-а 

 
Намена површина Површина /ха/ Проценат/%/ 

Породично становање 0,98 20,53 

Саобраћајне  површине 0,26 5,95 

Река Расина-водно земљиште 0,21 4,69 

Пружно земљиште 0,28 6,37 

Неизграђено грађ.земљиште 2,77 61,61 

Површина подручја Плана  - укупно 4,48ха 100% 

   
Намена изграђених објеката 
 

БГП /м2/ БРГП /м2/ 

Породично становање, спратност П и П+1 2450 3675 

Укупно 2450 3675 
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1.7. Зеленило на јавним површинама и 

површинама остале намене 
 
У границама  Плана, зеленило на површинама 

јавне намене представља зеленило  на изведеној траци 
Источне обилазнице – кружни ток и разделна острва. 

Највише површина заузима самоникло зеленило 
и неуређене зелене површине.  

Уређене зелене површине (на површинама остале 
намене) углавном чини зеленило породичног 
становања и зеленило у оквиру бензинске пумпе. 

 
1.8.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне 

намене 
 
Постојеће површине јавне намене, у границама 

Плана чине: 
• јавне површине:  изведени део трасе Источне 

обилазнице, траса регионалне железничке пруге и 
површине улица у насељу (крајњи северни део плана) 

• објекти јавне намене: у границама плана не 
постоје објекти јавне намене 

 
1.9. Преглед евидентираних и заштићених 

објеката, споменика културе  и природе и амби-
јенталних целина 

 
Према условима надлежне службе заштите 

„Завод за заштиту споменика културе „Краљево, 
бр.1422/21 од 23.12.2021. утврђено је да у оквиру 
граница предметног плана , а на основу података које 
поседује Завод у Краљеву у својој документацији, 
нема познатих-проглашених и евидентираних 
културних добара, нити добара који уживају 
предходну заштиту по сили закона. 

 
 
ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења  
 
Концепција уређења планског подручја произи-

лази из планског основа и општих циљева израде 
плана: 

• стварање услова за унапређење саобраћајне 
инфраструктуре на нивоу града као и даљи развој и 
унапређење постојеће индустријске зоне, 

• дефинисање површине јавне намене и 
стварање услова за њихову реализацију, 

• планирање врсте и положаја комуналне 
инфраструктуре, 

• остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора кроз његову заштиту (заштита 
животне средине, природе и др.). 

Планом је дефинисан део трасе државног пута IБ 
реда бр. 38, односно део источне градске обилазнице 
којом ће се преко петље ''Крушевац-Исток'' омогућити 
повезивање на државни пут IА реда (ауто-пут Е761, 
деоница Појате – Прељина, тзв. „Моравски коридор“).  

На реализацији источне обилазнице активности 
су почеле још 80-тих година прошлог века и то 
израдом Услова за уређење простора (по којој је 
почела експропријација парцела) као и израдом 

Техничке документације – Главног пројекта Обилазак 
Крушевца – пут бр. 102 „Источна магистрала“ од км 
0+000.00 до км 8+690.39 који је израдио Институт за 
путеве Београд.  

Преостало земљиште у појасу регулације 
планирано је за озелењавање.  

Део планског подручја налази се у заштитним 
појасевима инфраструктурних објеката (далековода, 
железничке пруге, гасовода и магистралног 
водовода), тако да је свака изградња или извођење 
радова, условљена сагласношћу надлежних установа. 

Као предуслов за реализацију планског решења 
дефинисани су елементи неопходни за утврђивање 
јавног интереса и решавање правно имовинских односа. 

Планом су дефинисани коридори за пролаз 
инфраструктурних објеката. 

 
2.2. Подела простора на карактеристичне 

урбанистичке целине и подцелине  са планираном 
наменом површина и објеката и могућим компати-
билним наменама  

 
На основу анализе простора (изграђеност обје-

ктима, саобраћајна матрица, контактне зоне итд.) као 
и његовог сагледавања (потенцијала) за даљи развој, 
планираних интервенција и намена, обухват Плана 
подељен је на урбанистичке подцелине 3.1.3. и 3.1.4. 

 
2.2.1. Урбанистичка подцелина 3.1.3 
 
Планирана намена -  Саобраћајни коридор-траса 

државног пута IБ реда бр. 38 
Планирана намена јесте јавни пут (део трасе 

источне обилазнице) – део трасе државног пута IБ реда. 
Пратећа намена – заштитно зеленило 
Преостало земљиште ван саме собраћајнице у 

појасу регулације планирано је за озелењавање. 
 
2.2.2. Урбанистичка подцелина 3.1.4. 
 
Планирана намена – породично становање типа 

ПС-01 
 
Задржава се постојећа стамбена изградња уз 

могућност интервенција на објектима у складу са 
планираним урбанистичким параметрима. За све 
постојеће објекте који се налазе у појасу заштите 
инфраструктурних коридора даће се посебна правила 
грађења према условима имаоца јавних овлашћења. 

Изградња нових објеката стамбене изградње могућа 
у оквиру ове подцелине само на просторима ван успо-
стављених зона заштите инфраструктурних коридора. 

 
Пратећа намена  
 
- комерцијалне делатности КД-02 (у оквиру 

објекта) 
- привредне делатности ПД-03 (у оквиру објекта) 
- заштитно зеленило (зеленило на површинама 

јавне намене) 
Простор између заштитног појаса јавног пута 

(Источне обилазнице) и трасе регионалне пруге 
Сталаћ-Краљево – Пожега планиран је као тампон 
зона заштитног зеленила између Источне обилазнице 
и постојећег стамбеног насеља.  
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Планирана намена урбанистичких подцелина 

 
урбанистичка 

подцелина 
намена урбанистичке 

подцелине 
компатибилна 
намена урбан. 

подцелине 

пратећа намена 
урбан.подцелине 

3.1.3 
саобраћајни коридор- траса 
државног пута Iб реда -
Источна обилазница 
 

нису планиране 
 

заштитно зеленило 
 

3.1.4. 
породично становање 
тип ПС-01 
 

нису планиране 
 

комерцијане делат. КД-02 
привредне делат. ПД-03 
заштитно зеленило 
  

2.2.3. Биланс површина 
 

Биланс површина  по наменама у обухвату плана 
 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

Породично становање 0,98 20,53 0.54 12,20 - 0,44 - 8.03 

Саобраћајне  површине 0,26 5,95 2.85 63,22 +2.59 
+57,6

7 

Река Расина-водно земљиште 0,21 4,69 0.49 10.90 +0.28 +6.21 

Пружно земљиште 0,28 6,92 0.27 6,31 - - 

Заштитно зеленило - - 0,33 7,37 +0,33 + 

Неизграђене површине 2.77 61,91 - - - - 

УКУПНО 4.48 100 4,48 100  

 

Биланс површина јавне и остале намене у обухвату плана 

 

намена површина 
постојеће стање планирано разлика 

(ха) % (ха) % (ха) % 

површина за остале намене 3,75 83,70 0,54 12,20 -3,21 -71,50 

површине  јавне намене 0,73 16,30 3,94 87,80 +3,21 +71.50 

УКУПНО-површина плана 4,48 100 4,48 100  

 
 
2.3. Урбанистички услови за уређење 

површина и објеката јавне намене 
 
2.3.1. Површине и објекти јавне намене (опис 

локације за јавне површине, садржаје и објекте) 
 
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. 

 
Површине јавне намене опредељене су као:  
 
• јавне саобраћајне површине – траса источне 

обилазнице, улица у насељу 

• јавна саобраћајна површина – траса 
регионалне пруге 

• инундациони појас водотока I ред (водно 
земљиште) – река Расина 

• заштитно зеленило – зеленило на површинама 
јавне намене 

 
  Површине јавне намене дефинисане су путем: 
• пописа катастарских парцела  
• регулационих елемената (регулационе линије) 
• планом површина јавне и остале намене 
• нумеричких елемената за геодетско 

обележавање (аналитичко-геодетски елементи за 
пренос на терен) 

• планом површина јавне и остале намене 
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Процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана 

 

површине јавне намене повр-шина 
(ха) 

процентуа-лно учешће у односу на 
површину плана (4.48ха)  

% 

саобраћајне површине  2,85 63,22 

траса регионалне пруге 0,27 6,31 

инундациони појас реке Расине 0,49 10,9 

заштитно зеленило 0,33 7,37 

УКУПНО - ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 3,94 87,8 
 
2.3.2. Попис парцела површина јавне намене 
 
Површине јавне намене одређене су Планом као припадајуће катастарске парцеле и делови парцела које 

чине јавну површину и одвојене су регулационом линијом од површина за друге јавне и остале намене. 
Попис катастарских парцела које чине новоформиране грађевинске парцеле јавне намене приказан је 

табеларно. 
 

 

површине јавне намене 

 

јавне површине 

новоформирана 

грађевинска парцела 

бр. 

попис парцела 

Јавни пут 

 

1 

ИСТОЧНА 

ОБИЛАЗНИЦА 

целе 

к.п.бр. 

5952/2, 4253/2, 4252, 4251/2, 4247/3, 4245/3, 4223/2, 

4243/3, 4241/2, 4224, 4239/2, 4237/2, 4235/2, 4222/2, 

4221/2, 4225, 4233/2, 4231/2, 4229/2, 4219/3, 4227/2, 

4218/4, 5976/3, 4216/4, 4214/6, 4211/4, 4208/3, 

4206/4, 4202/4, 4199/3, 4194/6, 4196/3 и 4195/2 све 

КО Крушевац 

део 

к.п.бр. 
4254/5 Ко Крушевац 

Јавни пут 
2 

ИСТОЧНА 

ОБИЛАЗНИЦА 

целе 

к.п.бр. 
бр. 2206/3 КО Бивоље. 

Јавни пут 
3 

ИСТОЧНА 

ОБИЛАЗНИЦА 

целе 

к.п.бр. 
бр. 2205/2 КО Бивоље. 

Јавни пут 
4 

ИСТОЧНА 

ОБИЛАЗНИЦА 

целе 

к.п.бр. 
2569/1 и 2569/31 све КО Бивоље. 

део 

к.п.бр. 

2568/4, 2568/3, 2569/2, 2568/2 и 2567/1 све  

КО Бивоље 

Улица у насељу 5 
део 

к.п.бр. 

2206/1, 2205/1, 2201/3, 2201/4, 2201/1 и 2201/8 све 

КО Бивоље. 

Заштитно зеленило 6 
целе 

к.п.бр 

4247/2, 4245/2, 4243/2, 4222/4, 4223/1, 4222/5, 

4222/7, 4222/3, 4221/3, 4222/1, 4220/1, 4222/6 и 

4221/6 све КО Крушевац. 
 

** Парцеле површине јавне намене као и границе са координатама површина јавне намене за трасу 
регионалне пруге и за појас регулације  (инундациони појас) водотока I реда формиране су ранијим  планским 
актима који су у примени и имплементиране су у овај План, као стечена урбанистичка обавеза. 
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 2.4. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне инфра-
структуре 

  
2.4.1. Услови за уређење и изградњу саобраћај-

них површина  
 
Извод из Генералног урбанистичког плана 

Крушевац 2025 („Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15“) 
„Овим Планом трасе државних путева у потпу-

ности се придржавају траса предвиђених плановима 
вишег реда, тј. Просторним планом Републике Србије. 

Основна саобраћајна мрежа постављена је тако да 
државни путеви обилазе централни део града уз што 
оптималније повезивање како свих градских зона тако 
и града као целине са мрежом државних путева 
Републике Србије. 

„Такође, од државних путева IБ реда (у циљу 
формирања источне обилазнице Крушевца), планира 
се нова траса државног пута IБ реда бр.38 у дужини од 
око 8,3 km од насеља Липовац до укрштања са 
планираним аутопутем (петља Крушевац – исток). 
Траса креће од Липовца на потезу званом "Дивље 
ливаде", па преко реке Расине и укрштаја са државним 
путем IIБ реда бр.415 даље десном обалом реке Расине 
до државног пута IIА реда бр.215. Траса иде даље 
постојећом Источном обилазницом (део постојећег 
државног пута IБ реда бр.38) а затим прелази реку 
Расину и железничку пругу и кроз "Бивољски кључ" до 
планиране петље Крушевац – исток.“ 

Елементи решења из Плана генералне регула-
ције ''Исток 1'' 

Планирана траса Источне обилазнице (државног 
пута IБ реда бр.38) у потпуности је у складу са трасом 
предвиђеном планом вишег реда, тј. Планом 
генералне регулације    ''Исток1 '' („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 10/18). 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

Планира се изградња дела Источне обилазнице 
као двосмерног пута са две коловозне траке са по две 
саобраћајне траке ширине по 4.0м и разделним 
острвом од 3.0м као и обостраним тротоарима 
ширине 3.0м. 

На предметном објекту („Источна обилазница“) 
активности су почеле још 80-тих година прошлог века 
и то израдом Услова за уређење простора (по којој је 
почела експропријација парцела) као и израдом 
Техничке документације – Главног пројекта изградње 
који је израдио Институт за путеве Београд. 

По пројектној документацији, обрађује се део 
трасе планиране Источне обилазнице (од Улице 
Балканске на стационажи км 6+294,51 до Улице 
Бивољске на стационажи км 7+055,00).  

*стационаже су преузете из Главног пројекта 
Обилазак Крушевца – пут бр. 102 „Источна 
магистрала“ од км 0+000.00 до км 8+690.39 

Раскрснице на подручју Плана се планирају у 
нивоу, са пуним режимом. 

Дозвољава се решење да се приликом израде 
техничке документације раскрснице пројектују као 
кружне. 

Дозвољава се фазна изградња дела Источне 
обилазнице, и то половина планираног профила који 

је геометријски у континуитету са петљом Крушевац 
- исток. 

 
Паркирање 
 
На простору обухваћеним Планом нема плани-

раних јавних паркинга. 
 
Железнички саобраћај 
 
У обухвату Плана налази се следећа јавна 

железничка инфраструктура: 
• Регионална једноколосечна железничка пруга 

Сталаћ-Краљево–Пожега од наспрам км 12+870 (мост 
преко Расине) до км 13+456 (зона путног прелаза који 
је осигуран саобраћајним знацима на путу и зоном 
потребне прегледности). 

 
Планови развоја железнице на простору Плана: 
 
Обзиром да је планом предвиђена изградња 

саобраћајнице која би се денивелисано укрстила са 
предметном железничком пругом у зони постојећег 
путног прелаза, тако да се једним распоном премости 
пруга и Бивољки пут, а да није израђен Идејни 
пројекат и Пројекат за грађевинску дозволу рекон-
струкције и модернизације железничке пруге Стлаћ-
Краљево-Рудни услови за израду плана су следећи:  

Услови  Инфраструктуре железнице Србије за изра-
ду предметног Плана (бр.3/2021-1959 од 24.12.2021) 

Поједини изрази коришћени у овим условима 
имају следеће значење: 

• Железничко подручје је земљишни простор на 
коме се налази железничка пруга, објекти, постројења 
и уређаји који непосредно служе за вршење 
железничког саобраћаја, простор испод мостова и 
вијадукта, као и простор изнад трасе тунела. 

• Јавна железничка инфраструктура обухвата 
целокупну железничку инфраструктуру која чини 
мрежу којом управља управљач инфраструктуре, 
искључујући пруге и споредне колосеке (индустијске 
пруге и колосеке), који се прикључују на мрежу. 

• Пружни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге, у ширини од 8м, у насељеном месту 6м, 
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод 
пруге и ваздушни простор у висини од 14м. Пружни 
прелаз обухвата и земљишни простор службених 
места (станица, стајалишта, распутница, путних пре-
лаза и слично) који обухвата све техничко-технолош-
ке објекте, инсталације и приступно пожарни пут до 
најближег јавног пута. 

• Инфраструктурни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 25м, рачунајући од осе 
крајњих колосека који функционално служи за 
употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре. 

• Заштитни пружни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући од 
осе крајњих колосека. 

• Путни прелаз је место укрштања железничке 
пруге која припада јавној железничкој инфраструк-
тури, индустријској железници или индустријском 
колосеку када се на путном прелазу налази више 
колосека. 
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Посебни услови 
 
• Приликом израде предметног плана 

земљиште на коме се налази железничка пруга, 
објекти и други инфраструктурни елементи, мора 
остати јавно грађевинско земљиште са постојећом 
наменом за железнички саобраћај и реализацију 
развојних програма железнице. То се посебно односи 
на кат.парцелу бр. 3391/1 Ко Бивоље, која не може 
бити предмет парцелације или препарцелације и не 
може бити предложена за решавање имовинско-
правних односа. 

При планирању денивелисаног укршатаја, сви 
елементи објекта–друмског надвожњака/подвожња-
ка, морају бити усклађени са железничком пругом на 
којој се објекат планира. С обзиром да се планира 
денивелисани укрштај пута и пруге изградњом 
друмског надвожњака услови су следећи: 

-   Висина доње ивице конструкције надвожња-
ка изнад железничке пруге износи најмање 7.3м 
(изузетно не мање од 6,8м) мерено од горње ивице 
шине до доње ивице конструкције надвожњака 

-  Најближа ивица темеља стуба надвожњака 
мора бити на удаљености од минимум 6,0м мерено 
управно на осу колосека 

-  Простор између железничких колосека и 
стубова надвожњака предвидети искључиво за трасу 
железничких инсталација и сервисне друмске 
саобраћајнице за приступ прузи 

-  Техничким решењем будућег надвожњака 
обезбедити потпуну водонепропусност у свим 
временским приликама, а одводњавање објекта 
планирати тако да се површинска вода са надвожњака 
одводи ван трупа железничке пруге и ван 
железничких одводних канала, с обзиром да се они 
димензионишу само за одводњавање трупа пруге. 

Укрштај водовода, канализације, продуктовода и 
других цевовода  се укрштају под углом од 90˚, а 
изузетно се може планирати под углом, али не мањим 
од 60˚. Дубина укопавања испод железничке пруге 
мора износити минимум 1,80 метара, мерено од коте 
горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви 
цевовода (продуктовода), односно на минимум 1,2м 
од наниже коте терена ван трупа пруге до горњих 
ивица заштитних цеви. 

• На основу Закона о планирању и изградњи 
(Службени гласник РС број 72/09, 81/09, исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) 
“Инфраструктура железнице Србије” а.д. као ималац 
јавних овлашћења, имају обавезу утврђивања услова 
за изградњу објеката, односно издавање локацијских 
услова, грађевинске и употребне дозволе, услова за 
прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за 
упис права својине на изграђеном објекту. У складу 
са тим сви остали елементи за изградњу објекта, 
друмских саобраћајница, као и сваки продор 
комуналне инфраструктуре кроз труп железничке 
пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски 
каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру 

посебних техничких услова “Инфраструктура 
железнице Србије” а.д. кроз обједињену процедуру. 

 
2.4.2. Нивелација терена 
 
Нивелационим решењем дефинисани су нивела-

циони услови на неизграђеним површинама и извр-
шено њихово усклађивање са условима на терену. 

Елементи нивелационог плана преузети су из по-
стојеће техничке документације  Источне обилазнице 
Крушевца. 

Апсолутне висинске коте на карактеристичним 
тачкама дате су по заобљеној нивелети. 

Подужни пад планиране саобраћајнице креће се 
од 0,40% до 1,40%. 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 атмосфер-
ска канализација. 

Из нивелационог плана сагладавањем саобраћај-
нице, може се закључити да испуњава прописане 
техничке услове. 

 
2.4.3. Услови за уређење и изградњу комунал-

не и водопривредне инфраструктуре, хидро-техни-
чких инсталација и објеката 

 
2.4.3.1. Хидротехничке инсталације 
 
• Водоводна мрежа 
 
Не планира се изградња нове водоводне инфра-

структуре на простору планског документа. 
 
Канализација отпадних вода 
 
Не планира се изградња нових канализационих 

колектора на простору планског документа. 
 
• Атмосферска канализација 
 
Одводњавање саобраћајних површина је могуће 

каналима, затвореним и отвореним, према природним 
реципијентима, Расини и Западној Морави. 

Канализациони систем обавезно градити по 
сепаратном систему. 

Атмосферске воде са кровних и условно 
незагађених површина се могу упуштати или у систем 
градске атмосферске канализације, природне реципи-
јенте или зелене површине. 

Атмосферске воде са манипулативних и саобра-
ћајних површина које могу бити загађене честицама 
уља и нафтних деривата, пре упуштања у реципијенте 
је потребно претходно третирати на сепараторима 
уља и нафтних деривата. У сепараторима се издвајају 
изузетно опасне материје, те је потребно да ко-
рисници склопе уговоре са регистрованим привред-
ним субјектима за ову врсту делатности, којима ће се 
регулисати редовно одржавање сепаратора, чишћење 
и одвоз исталожених отпадних материја, на за то 
прописану индустријску депонију и вршити редовно 
мерење квалитета и количине пречишћених зауљених 
вода у реципијенте. 
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2.4.3.1. Водотокови 
 

 Хидролошки подаци 
 
Према расположивим подацима, меродавни 

максимални протицаји, за следеће вероватноће 
појаве, Q1%, Q2%, Q5% и Q10% , су: 

 

p Т Qmaxpl, 

(%) (год) (m3/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, соци-
јалних 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 
повратном периоду велике воде, која је била 
меродавна за димензионисање објекта. 

 
 

 

 
 
У Водопривредној основи Србије предложена је категоризација приоритета заштите штићених подручја и 

одговарајући меродавни протоци. Предложена категоризација се односи, како на нове тако и на системе који 
се реконструишу. 
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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 0.5 m. 

 
 

• Мост 
 
За изградњу моста је потребно предвидети такво 

техничко решење којим ће се елиминисати негативни 
утицаји мостовског сужења у речном току и потребно 
је обезбедити да надвишење ДИК (доње ивице 
конструкције) моста буде усвојено према следећим 
критеријумима: 

 

 
 
 
 
• Водно земљиште 
 
Водно земљиште текуће воде је корито за велику 

воду и приобално земљиште. Приобално земљиште је 
појас земљишта непосредно уз корито за велику воду 
који служи одржавању заштитних објеката и корита 
за велику воду и обављању других активности које се 
односе на управљање водама. Ширина појаса 
приобалног земљишта је 50м. (Закон о водама–„Сл. 
гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018) 

Водно земљиште је намењено за одржавање и 
унапређење водног режима, а посебно за: 

 
1. Изградњу, реконструкцију и санацију водних 

објеката 
2. Одржавање корита водотока и водних 

објеката 
3. Спровођење мера које се односе на уређење 

водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење 
и коришћење вода и заштиту вода 

 
Осим за наведене намене, водно земљиште може 

да се користи и за: 
 
1. Изградњу и одржавање линијских инфра-

структурних објеката 

2. Изградњу и одржавање објеката намењених 
одбрани државе 

3. Изградњу и одржавање објеката за коришће-
ње природних купалишта и за спровођење заштитних 
мера на природним купалиштима 

4. Изградњу и одржавање објеката за производ-
њу електричне енергије коришћењем водних снага 

5. Обављање привредне делатности, и то: 
• Формирање привремених депонија шљунка, 

песка и другог материјала 
• Изградњу објеката за које се издаје привре-

мена грађевинска дозвола у смислу закона којим се 
уређује изградња објеката 

• Постављање мањих монтажних објеката 
привременог карактера за обављање делатности за 
које се не издаје грађевинска дозвола у смислу закона 
којим се уређује изградња објеката 

6. Спорт, рекреацију и туризам 
7. Обављање пољопривредне делатности 
8. Вршење експлоатације минералних сировина 

у складу са важећом законском регулативом 
 
За све радове на водном земљишту је неопходно 

претходно прибавити водне услове. 
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2.4.4. Услови за уређење и изградњу електро-
енергетских  водова и објеката 

 
Максималну годишњу једновремену снагу за пла-

ниране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 
 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0
)+ 2,86 x n 88,0 x 1,015 1990m  

 

где је (n) број планираних стамбених јединица, 
(m) година за коју рачунамо потребну снагу 

 
На основу претпостављених површина новопла-

нираних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена 
снага: 

 
Pj=115kW 
 
На основу претпостављене једновремене снаге, 

напајање новопланираних објеката у границама 
предметног плана електричном енергијом извршиће 
се из постојеће НН мреже. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком 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 

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

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

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

 
• Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

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

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

 

• Приближавање и укрштање енергетских и 
телекомуникационих каблова 

 
 Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

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

 
• Приближавање и укрштање енер. 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 35 kV, односно најмање 0,3м за остале 
каблове.Уколико не могу да се постигну размаци 
према горњим тачкама на тим местима енергетски 
кабл се провлачи кроз заштитну цев. На местима 
паралелног вођења или укрштања енергетског кабла 
са водоводном или канализационом цеви, ров се копа 
ручно (без употребе механизације). 

 
• Приближавање и укрштање енергетских 

каблова са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

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

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

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

 
• Приближавање енергетских каблова 

дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове 
треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане. 

 
2.4.5. Услови за уређење и изградњу 

телекомуникационе инфраструктуре 
 
Овим планом је планирана изградња нове ТК 

мреже. Трасе планиране ТК мреже дате су у 
графичком прилогу.  

Сви планирани ТК каблови се полажу у 
профилима саобрађајних површина према регу-
лационим елементима датим на графичком прилогу.  

Укида се део постојећих кабловских водова који 
чине разводну мрежу према објектима који су 
предвиђени за рушење, а који се налазе између 
железничке пруге и новопланиране саобраћајнице и 
на траси новопланиране саобраћајнице. 

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
коришћења широкопојасних услуга од стране 
корисника, планира се изградња и проширење 
пасивне оптичке ТК мреже, уз постепени прелазак 
свих корисника на мрежу оптичких каблова. 

 
• Услови изградње за телекомуникационе 

објекте  
 
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 телекомуникационог 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. 

 
2.4.6. Енергофлуиди  
 
Снабдевање природним гасом  
 
Постојећи разводни градски гасовод, средњег 

притиска ПГР СЕВЕР од челичних цеви и 
дистрибутивна гсоводнаа мрежа од полиетиленских 
цеви. Постојећи и планирани гасоводи на планском 
подручју ПДР Источна обилазница – улица 
Железничка – Бивољски мост обезбеђују несметамо 
снабдевање  природним гасом. 

Нове трасе гасовода ПДР Источна обилазница – 
улица Железничка – Бивољски мост су од 
полиетиленских цеви. 

Дистрибутивни гасовод изводи се  од 
полиетиленских цеви МОП 4 бар. 

Новопланирани објекти несмеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће и 
нове  гасоводне мреже.  

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода средњег притиска је 3.0 м. 

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода ниског притиска је 1.0 м. 

 
Минимално висина надслоја у односу на укопани 

гасовод у зеленим површинама је објекта од гасовода 
је 0.8 м. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у тротоарима (од горње ивице гасоводне цеви 
до горње коте тротоара) је 1.0 м. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саображајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
конструкције)  је 1.35 м, без примене посебне 
механичке заштите. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саобраћајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
конструкције)  је 1.0 м, са механичком заштитом у 
заштитној цеви. 
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 У зони 5.0 м лево и десно од осе постојећих 
гасовода није дозвољено надвишивање (насипање 
постојечег терена), скидање хумуса, односно промена 
апсолутне коте терена. 

За паралелно вођене других инфраструктурних 
инсталација обавезо је поштовање Правилника о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16.0 бар. 

У појасу ширине по 3.0 м са сваке стране 
рачунајући од осе гасовода минималног радног 
притиска МОП 16.0 и 4.0 бар, на местима укрштања и 
паралелног вођења, предвидети извођење свих 
земљаних радова ручним ископом. 

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 
токовима минимална висина надслoја од горњe ивице 
гасовода до дна нерегулисаних корита водених токова 
износи  1,5m. 

Приликом укрштања гасовода са железничком 
пругом минимална висина надслоја од горње ивице 
гасовода до горње ивице прага железничке пруге 
износи 1.5m. 

 
2.5.  Услови за уређење зеленила на јавним и 

површинама остале намене 
 
2.5.1. Зеленило на јавним површинама - 

зеленило јавног коришћења 
 
Зеленило у обухвату Плана чини заштитно 

зеленило, зеленило разделне траке трасе источне 
обилазнице и зеленило стамбене зоне. 

 
Зеленило специфичне намене – заштитно 

зеленило 
 
Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене је вишефункционални систем који обједињује 
улогу заштите од загађења, ветрова, прашине, буке, 
пречишћавања и дотока свежег ваздуха у град. 

Планира се дуж трасе пута, као и у зони 
денивелисаног пружног и путног прелаза, односно, 
преостало земљиште ван саме собраћајнице у појасу 
регулације планирано је за озелењавање. 

У основи се планира  појас заштитног зеленила 
који чине аутохтоне и алохтоне врсте густе крошње и 
велике лисне масе са израженим фитоцидним 
дејством. Четинари морају да буду заступљени у 
односу који омогућава функцију зелене површине и у 
зимском периоду. Врсте треба да буду  добро 
прилагођене условима локације, са малим захтевима 
у одржавању. 

 
Пружни појас 
 
У границама пружног појаса, важе услови 

Жележница Србије, који се односе на озелењавање: 
• Заштитни појас могуће је планирати на 

минималном растојању од 10м од пружног појаса, 
односно 16-18м од осе колосека. 

•   У заштитном појасу, не сме се садити високо 
дрвеће које својим обликом, бојом и висином смањује 
видљивост железничких сигнала. 

 
Линеарно зеленило 
 
У разделној траци планира се декоративно 

зеленило. Зеленило својим хабитусом не сме да омета 
саобраћај. Због повећаног загађења и отежаних 
услова за раст, избор врста извршити међу отпорним 
и мање захтевним у погледу неге и мера одржавања. 
Садњу вршити у већим групацијама са сменом 
колорита. Ради постизања зимског ефекта, користити 
и зимзелене врста. 

 
2.5.2. Зеленило на површинама остале намене 

- зеленило ограниченог коришћења 
 
Зеленило стамбене зоне 
 
Зеленило стамбене зоне 3.1.4., односно зеленило 

окућница у оквиру индивидуалног становања планира 
се од декоративног и утилитарних врста. Препоручује 
се употреба високог дрвећа велике покровности, као 
додатак заштитном зеленилу. Квалитетно неговање 
декоративних врста у индивидуалним двориштима 
представља основну вредност ове категорије зеленила 
у погледу заштите животне средине и естетског 
доживљаја града. 

У делу стамбене зоне која се налази у зони зашти-
те далековода, важе услови заштите зоне електро-
енергетских водова. У зони заштите није дозвољена 
садња дрвећа које може да достигне висину већу од 
5м испод висине водова. На простору ван зоне заш-
тите дозвољена је примена свих категорија зеленила. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености грађе-

винског земљишта који је потребан за издавање 
локацијске и грађевинске дозволе 

 
• Јавни пут –Источна обиланица 
 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату 
плана, подразумева: постојање електроенергетских 
водова за прикључак јавне расвете. 

 
• Породично становање 
 
Локацијски услови издају се ако грађевинска 

парцела има излаз на јавну саобраћајну површину у 
складу са рангом и правилима за најмању дозвољену 
ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је 
планирана минимално водоводна, канализациона и 
електроенергетска мрежа.  

 
2.8. Услови и мере заштите простора обухва-

ћеног Планом 
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних кул-

турних добара и амбијенталних целина и заштите 
културног наслеђа 

 
За потребе израде Плана прибављени су 

конзерваторски услови надлежне службе заштите 
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„Завода за заштиту споменика културе“ Краљево, 
бр.1422/21 од 23.12.2021.г. 

У оквиру граница предметног плана , а на основу 
података које поседује Завод у Краљеву у својој 
документацији, нема познатих-проглашених и 
евидентираних културних добара, нити добара који 
уживају предходну заштиту по сили закона.  

Иако у границама плана нису лоцирани архео-
лошки локалитети, они су специфични са становишта 
заштите јер се налазе испод површине земље и често 
није могуће знати за њихово постојање, тако да је 
прилком било каквих замљаних радова могуће наићи 
на до сада непознате остатке материјалне културе из 
прошлости. 

Ради заштите културног наслеђа неопходно је 
испоштовати следеће мере техничке заштите 
приликом коришћења предметног подручја: 

• Уколико се у току извођења грађевинских 
радова наиђе на до сада непознате археолошке 
слојеве, структуре или археолошке предмете (добра 
која уживају предходну заштиту по сили закона), 
извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине 
радове и предузме мере заштите како налаз не би био 
уништен и оштећен, и како би се сачувао на месту и у 
положају у коме је откривен, као и да посменим 
путем, обавести надлежну службу заштите која ће у 
хитном поступку извршити увид на терену.  

• Уколико се на основу Закона утврди да је односна 
непокретност или ствар културно добро, даље извођење 
грађевинских радова и промена облика терена могу се 
дозволити након предходно обезбеђених археолошкох 
истраживања, уз адекватну презентацију налаза и уз 
услове и сагласности службе заштите. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природних добара 
 
За предметни план издато је Решење Завода за 

заштиту природе Србије 03 бр.021-4214/2 од 03.02.2022. 
којим су прописани условина подручју плана. 

Увидом у Централни регистар заштићених 
природних добара и документацију Завода , а у складу 
са прописима који регулишу област заштите природе, 
констатује се да у  обухвату ПДР-а нема заштићених 
нити природних добара планираних за заштиту 
(евидентираних или оних за која су отпочете 
активности као што у теренска истраживања и др.). 
Предметно подручје није део јединствене Еколошке 
мреже Србије. 

Поред датих услова наведених Решењем потреб-
но је испоштовати следеће: 

• забрањено је испуштање отпадних вода и 
одлагање свих врста отпада у водотоке и земљиште; 

• обезбедити максимално очување и заштиту 
приобаља реке Расине. У том смислу ускладити 
планиране намене и активности у односу на плавну 
зону великих вода и приобалног земљита, које заједно 
са коритом за велику воду чини водно земљиште 

• забрањено је извођење свих радова који могу 
изазвати ижењерскогеолошке процесе, а у случају да 
дође до појаве ерозије и сл., инвеститор је у обавези 
да хитно предузме одговарајуће антиерозионе мере; 

• уколико се приликом извођења радова или 
других активности на простору плана наиђе на 

геолошка или палеонтолошка документа (фосили, 
минерали, кристали...) која би могла бити заштићена 
прородна вредност, обавеза је да у року од осам дана 
обавести надлежно Министарство за послове заштите 
животне средине и предузме одговарајуће мере у 
складу са прописима.  

 
2.8.3. 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 приступању изради 
стратешке процене утицаја ПДР Источна обилазница, 
Ул. Железничка – Бивољски мост ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 9/2020).  

У циљу заштите и унапређења животне средине у 
обухвату плана, контактном и ширем подучју, 
стратешком проценом утицаја на животну средину су 
дефинисане мере за ограничење негативних утицаја 
на животну средину и унапређење стања. Мере су 
дефинисане на основу процене постојећег стања 
природних и створених вредности, капацитета 
животне средине, планираних садржаја и 
идентификације могућих извора загађења и утицаја на 
подручју плана, контактних зона и ширем окружењу.  

Приликом дефинисања мера заштите животне 
средине узета је у обзир хијерархијска условљеност 
плана и Стратешке процене утицаја планова вишег 
реда, тако да мере заштите произилазе из смерница 
докумената вишег хијерархијског нивоа, које се 
односе на предметно подручје. У мере су интегрисани 
услови и мере заштите надлежних предузећа и 
организација прибављених за потребе израде 
предметног плана. 

Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну 
средину у оквиру планског подручја сведу у оквире 
прихватљивости и спречавања угрожавања животне 
средине и утицаја на здравља људи, којима се 
спречавају конфликтне ситуације на датом простору 
у функцији одрживог развоја. 

 
Ваздух  
 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

плана, обухвата мере превенције и контроле емисије 
загађујућих материја из свих извора загађења 
(покретних и стационарних), како би се спречио и 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали потенцијално негативни ефекти на 
животну средину и здравље људи.  

Утицаји на квалитет ваздуха у фази припреме и 
изградње саобраћајне инфраструктуре, односно 
деонице источне обилазнице, су занемарљиви 
обзиром да су краткотрајни, временски и просторно 
ограничени и престају по завршетку извођења радова.  

 
Смернице и мере заштите ваздуха:  
 
• заштиту ваздуха од загађивања спроводити на 

основу програма мониторинга, са мерним местом за 
праћење квалитета ваздуха, који мора бити 
интегрални део програма праћења квалитета ваздуха 
на подручју града Крушевца;  
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• обезбедити доступност резултата испитивања 
и праћења стања квалитета ваздуха, а у случају 
прекорачења граничних вредности емисије из било 
ког извора, предузети додатне техничко-технолошке 
мере, како би се концентрације загађујућих материја 
свеле у прописане вредности;  

• очување и унапређење постојећег заштитног 
зеленила, а избор садног материјала прилагодити 
функцији заштите од аерозагађења;  

• заштитне појасеве успоставити дуж целог 
пута (изузев у зонама мостова, пропуста и сл.), а 
обавезно на местима где тангира насеља, што се 
ближе дефинише пројектном документацијом;  

• успостављањем линијског зеленила саобра-
ћајница уколико постоје услови, у циљу смањења 
утицаја прашине, буке и загађености ваздуха;  

• у циљу контроле животне средине са аспеката 
потенцијалне емисије у ваздух, у фазиизраде 
пројектне документације и локацијских услова, 
потребно је покретање поступка процене утицаја на 
животну средину пред надлежним органом за 
заштиту животне средине ради доношења одлуке о 
изради/не изради Студије о процени утицаја на 
животну средину за планиране пројекте потенцијалне 
значајне изворе загађивања ваздуха, у складу са 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Сл. гласник РС", бр.114/08);  

 
Воде  
 
Заштита и унапређење квалитета површинских и 

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

У циљу спречавања, ограничења и компензације 
негативних утицаја плана на површинске и подземне 
воде, неопходно је спроводити прописане мерe 
заштите приликом планирања и реализације 
планиранoг пројеката - саобраћајне инфраструктуре и 
пратећих садржаја.  

 
Смернице и мере за заштиту вода:  
 
• све отпадне воде које настају на планском 

подручју, пре упуштања у било који реципијент, 
морају бити пречишћене, применом одговарајућег 
третмана, до нивоа који не представља опасност за 
природне процесе, за обнову квалитета и количине 
воде и на начин који не умањује могућност њиховог 
вишенаменског коришћења;  

• у колико дође до непланираног изливања 
загађујућих материја у водене токове неопходно је 
одмах обуставити рад и хитно покренути поступак 
санације у сарадњи са надлежним институцијама;  

• све активности на планском подручју морају 
обезбедити заштиту и очување квалитета воде реке 
Расине, односно, забрањено је свако испуштање свих 
категорија и типова отпадних вода, без претходног 
пречишћавања;  

• све активности на планском подручју, 
уређењу, земљаним и осталим радовима, изградњи, 
експлоатацији саобраћајне инфраструктуре, одржа-
вању и остале активности на планском подручју, 
морају се спроводити искључиво према условима и 
мерама које обезбеђују заштиту површинских и 
подземних вода;  

• пројектовати и изградити канале и риголе 
којима ће се са саобраћајних површина обилазнице и 
приступних путева, потенцијално зауљене отпадне 
воде и воде од одржавања одводити у таложник, 
сепаратор уља и масти, пре упуштања у реципијент, 
како би се спречило директно изливање штетних 
материја са коловоза;  

• чишћење таложника, сепаратора уља и масти 
се мора поверити искључиво овлашћеном оператеру 
који има дозволу за управљање опасним отпадом на 
даљи третман; Учесталост чишћења одредити током 
експлоатације Источне обилазнице и градске 
саобраћајнице (део улице Кнеза Милоша);  

• обавезно испитивање квалитета отпадних 
вода пре и после пречишћавања у таложницима 
сепараторима уља и масти;  

• приликом пројектовања система одвођења 
отпадних вода са коловозне површине посебну пажњу 
обратити на места укрштања пута са водотоковима, 
односно реком Расином, ради спречавања директног 
изливања штетних материја у реципијент;  

• радови који се одвијају у обухвату Плана 
детаљне регулације Источне обилазнице (од 
Паруновачког моста до улице Кнеза Милоша) и 
наставка улице Кнеза Милоша у Крушевцу, не смеју 
угрозити квалитет воде реке Расине;  

• неопходно је обезбедити заштиту подземних 
вода од загађивања кроз обезбеђивање потпуне 
изолације попречног профила пута од подлоге;  

• транспорт материја које су по свом саставу 
штетне и опасне за подземне воде мора се обављати 
само атестираним превозним средствима;  

• испитивање квалитета отпадних вода врши 
акредитована (овлашћена) институција у складу са 
Законом о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12 
и 101/16);  

• забрањена су сервисирања, одржавања возила 
и грађевинских машина дуж трасе планиране Источне 
обилазнице а уколико дође до хаваријског изливања 
моторног горива, уља или других штетних материја 
неопходно је одмах извршити санацију терена;  

• у случају акцидента, радове одмах обуставити 
и приступити одговору на удес и одмах очистити 
запрљану површину и уклонити загађен слој 
земљишта како загађујуће материје не би доспеле до 
подземних вода, а управљање тако насталим опасним 
отпадом поверити оператеру са дозволом за 
управљање опасним отпадом, уз евиденцију и 
Документ о кретању опасног отпада;  

• у циљу контроле животне средине на 
планском подручју, прописивања, спровођења и 



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     181 
 

 

контроле мера за заштиту животне средине, обавезно 
је покретање поступка процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине и доношење одлуке о изради /не изради 
Студије о процени утицаја на животну средину за 
пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања 
површинских вода, у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. 
гласник РС бр. 114/08);  

 
Земљиште  
 
Заштита земљишта обухвата мере и активности 

које се предузимају са циљем трајног обезбеђења 
природних функција земљишта, коришћења 
земљишта у складу са његовом наменом, очувања и 
унапређења наменског коришћења земљишта. Опште 
мере заштите земљишта обухватају систем праћења 
квалитета земљишта (систем заштите земљишног 
простора) и његово одрживо коришћење, које се 
остварује применом мера системског праћења 
квалитета земљишта: праћење индикатора за оцену 
ризика од деградације земљишта; спровођење 
ремедијационих програма за отклањање последица 
деградације земљишног простора, било да се они 
дешавају природно или да су узроковани 
антропогеним активностима. 

  
Смернице и мере заштите земљишта:  
 
• обавезно планирање и спровођење 

превентивних мера заштите приликом коришћeња 
земљишта за све делатности за које се очекује да ће 
знатно оштетити функције земљишта;  

• реализација планиране Источне обилазнице 
Крушевца се мора спровести у складу са правилима 
уређења и правилима грађења у Плану детаљне 
регулације;  

• за формирање одлагалишта материјала, 
приступних и манипулативних саобраћајница 
потребно је одабрати површине на земљишту ниже 
категорије, односно није дозвољено користити 
продуктивне оранице за ову сврху;  

• плодни, површински слој земље који се скида 
у току изградње саобраћајне инфраструктуре, 
посебно одлагати (заштити од спирања) и касније 
поново употреби и по потреби распоредити на друге 
делове терена (за потребе хортикултурних уређења, 
биоинжињерских мера, санацију деградираних 
површина и сл.);  

• материјал из ископа који се не употреби на 
предметној локацији, одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа;  

• при извођењу земљаних радова на ископу 
терена, морају се применити решења и мере која ће 
обезбедити услове за очување стабилности терена. У 
случају да у току извођења грађевинских радова и 
приликом експлоатације објеката дође до појаве 
ерозије, појаве подземних вода и сл., инвеститор је у 

обавези да хитно предузме одговарајуће мере заштите 
терена, у складу са важећим прописима;  

• забрањено је отварање позајмишта материјала 
на подручју обухвата Плана;  

• успоставити организовано управљање свим 
врстама отпада које могу настајати на планском 
подручју, како у фази реализације планских решења,  

• управљање отпадним водама, у складу са 
важећом законском регулативом и условима 
надлежних институција и предузећа;  

• обавезан је мониторинг и контрола 
управљања отпадом и отпадним водама на планском 
подручју;  

• у току реализације Пројекта потребно је 
водити рачуна да се, у што је могуће већој мери, 
користе постојећи прилазни путеви, и у што је могуће 
мањој мери узурпира и девастира постојеће обрадиво 
земљиште;  

• рационално користити простор приликом 
изградње пута;  

• након завршетка радова обавезно је извршити 
санацију или рекултивацију свих деградираних 
површина;  

• услед загађења тла које је последица 
експлоатације пута потребно је обезбедити 
минимални заштитни појас који се неће обрађивати;  

• у циљу минимизирања ефекта засољавања 
земљишта уз обилазницу, као последице зимског 
одржавања коришћење натријум хлорида 
супституисати са другим материјама које имају 
сличан или бољи ефекат одмрзавања. Када се 
натријум хлорид користи у одржавању од великог 
значаја је тачно планирање временске расподеле и 
расподеле количина;  

• уколико се при земљаним радовима, у оквиру 
граница обухвата Плана, наиђе на археолошки 
материјал, без одлагања прекинути даље радове и 
обавестити надлежни Завод за заштиту споменика 
културе и предузети мере да се налаз не уништи и не 
оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме 
је откривен, према Закону о културним добрима (Сл. 
гласник РС, бр.71/94,52/11 и 99/11 члан 109. ст.1));  

• у циљу контроле животне средине на 
планском подручју, прописивања, спровођења и 
контроле мера за заштиту животне средине, обавезно 
је покретање поступка процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине и доношење одлуке о изради /не изради 
Студије о процени утицаја на животну средину за 
пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања 
површинских вода, у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. 
гласник РС" бр. 114/08);  

 
Заштита и унапређење природе, биодивер-

зитета, предела и пејзажа, природних и културних 
добара  

 
Заштита, унапређење и очување природе, 

биолошке, геолошке и предеоне разноврсности као 
дела животне средине, остварује се усклађивањем 
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активности, економских и друштвених развојних 
планова, програма, пројеката са одрживим 
коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и 
дугорочним очувањем природних екосистема и 
природне равнотеже. На подручју Плана, према 
Централном регистру заштићених природних добара 
који води Завод за заштиту природе Србије, нема 
заштићених подручја, подручја за које је покренут 
поступак заштите, подручја еколошке мреже 
Републике Србије.  

Смернице и мере заштите, унапређење и 
очување природе, биолошке, геолошке и предеоне 
разноврсности:  

• сачувати и унапредити постојеће природне и 
блиско-природне елементе у обухвату плана;  

• очувати, у највећој мери аутохтоне врсте, 
групе стабала, појединачна стабла, међе;  

• уз планирану саобраћајницу формирати 
обострано или једнострано заштитно зеленило (у 
зависности од зоне утицаја) од високог растиња;  

• уз обилазницу формирати појас заштитног 
зеленила (бафер зону), ветробране, снегобране.  

• при градњи саобраћајне инфраструктуре 
употребљавати савремене материјале и грађење у 
складу са еколошким захтевима и нормамазаштите;  

• планирана намена површина ПДР-а мора бити 
усклађена са плановима вишег реда (хијерархијска 
условљеност), компатибилне садржаје и активности 
груписати, а раздвојити функције, зоне и објекте који 
се међусобно угрожавају одређивањем неопходних 
заштитних растојања и појасева;  

• максимално очувати и заштитити околно 
земљиште, високо зеленило и вредније примерке 
дендрофлоре, а за извођење радова који подразу-
мевају сечу одраслих, вредних примерака стабала у 
државном или приватном власништву, прибавити 
сагласност ЈП Србијашуме као надлежне инсти-
туције;  

• спровести очување значајних и 
карактеристичних обележја предела кроз израду и 
имплементацију Пројекта уређења предела дуж трасе 
Источне обализнице и дела улице Кнеза Милоша;  

• ради слободног кретања јединки између 
очуваних субпопулација на очуваним природним 
стаништима неопходно је формирање еколошких 
коридора који ће поново повезати изоловане 
просторне јединице природних станишта;  

• свим фазама градње, извођач радова је у 
обавези да максимално користи постојећу 
саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији;  

• радове треба изводити у простору градилишта 
и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе 
радова правовремено пријавити надлежним служба-
ма, органима локалне самоуправе, организацијама 
које су условиле надзор и другим корисницима 
простора;  

• градилиште треба организовати на мини-
малној површини потребној за његово функциони-
сање, а манипулативне површине просторно огра-
ничити;  

• користити атестирану опрему која је 
прописно заштићена, обележена и са свим упуствима 
за безбедан рад;  

• спроводити мере предвиђене прописима у 
вези заштите на раду, интерним правилницима 
извођача радова и упутствима испоручиоца опреме и 
надзорног органа;  

• ископани слој земљишта депоновати посебно 
како би био искоришћен за санацију терена након 
заврешетка радова, уз обавезно предузимање свих 
мера заштите земљишта како не би дошло до 
евентуалног изливања горива и уља из транспортних 
средстава и грађевинских машина;  

• ако се у току извођења радова наиђе на 
природно добро геолошко-палеонтолошког и 
минеролошко-петрографског типа, обавеза је да се 
радови одмах прекину и о томе обавести ресорно 
Министарство, односно надлежни завод за заштиту 
природе;  

• ако се у току извођења радова наиђе на 
археолошко налазиште или предмете, обавеза је да се 
радови одмах прекину и о томе обавести надлежни 
Завод за заштиту споменика културе, а 
извођач/инвеститор је дужан да предузме потребне 
мере техничке заштите, како налаз не би био уништен 
или оштећен;  

• у циљу контроле животне средине на 
планском подручју, прописивања, спровођења и 
контроле мера за заштиту животне средине, обавезно 
је покретање поступка процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине и доношење одлуке о изради /не изради 
Студије о процени утицаја на животну средину за 
пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања 
површинских вода, у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. 
гласник РС бр. 114/08);  

 
Бука и вибрација  
 
Емисија буке и вибрација ће пратити све радове у 

току реализације планираног пројеката, односно при 
уређивању терена, изградњи линијског објекта, 
пратећих садржаја и инфраструктуре. У свим фазама 
реализације планираних пројеката користиће се 
механизација која је извор буке и вибрација, а у фази 
експлоатације саобраћајнице, бука је пратећа појава.  

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

 
Смернице и мере заштите од буке и вибрација:  
 
• предвидети мере заштите за умањење утицаја 

буке током изградње на деоници планиране 
саобраћајне инфраструктуре (дозвољени ниво буке 
износи 65 dB дању а ноћу 55 dB), а основне мере су 
подизање заштитних конструкција различитих 
апсорпционих својстава (који умањују буку и за 1/3, у 
зависности од удаљености), као и адекватном 
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организацијом дневно-ноћних активности на 
градилишту;  

• извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама 
за заштиту од буке (атест, произвођачка 
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке);  

• при извођењу радова на подручју Плана, 
градилиште мора бити обезбеђено тако да се смање и 
минимизирају утицаји појаве и трајање буке (за случај 
интензивних радова и ангажовање тешке 
механизације у дужем временском периоду треба 
поставити заштитне баријере за смањење негативних 
утицаја интензитета буке);  

• обавезно је подизање заштитних баријера 
(вештачких и/или природних) према зонама утицаја;  

• обавезна је реализација појаса заштитног 
зеленила у оним деловима Планског подручја у који 
могу представљати потенцијалне изворе буке;  

• избор зеленила мора бити прилагођен 
зонским и локацијским условима, у складу са 
пејзажним и еколошко-биолошким захтевима;  

• у зони у којој је немогуће формирати 
природни заштитни појас, због конфигурације терена, 
формирати антизвучне панеле који ће уједно бити и 
вештачка баријера од прашине;  

• мерење буке врше акредитовани институције, 
у складу са важећом законском регулативом;  

• у циљу контроле животне средине и заштите 
подручја, становништва и екосистема од прекомерне 
буке, у границама Плана, при имплементацији и 
реализацији планираних пројеката, потребно је, у 
складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08) 
покренути поступак процене утицаја на животну 
средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине у вези доношења одлуке о изради/не изради 
Студије о процени утицаја на животну средину.  

 
Управљање отпадом  
 
Мере управљања отпадом дефинисане су на 

основу смерница за управљање отпадом, као и на 
основу процењене количине и карактеристика отпада 
који могу настајати на подручју Плана. Концепт 
управљања отпадом на подручју Плана мора бити 
заснован на укључивању у систем локалног концепта 
управљања отпадом, преко Локалног плана 
управљања отпадом града Крушевца и припадајућег 
региона, као и на примени свих неопходних 
организационих и техничких мера којима би се 
смањили потенцијални негативни утицаји на квалитет 
животне средине.  

У складу са планираним садржајима и 
активностима на планском подручју се може 
очекивати настајање следећих врста и категорија 
отпада:  

- грађевински отпад и шут,  
- комунални отпад,  
- опасан и неопасан отпад.  
 

Смернице и мере управљања отпадом:  
• санирати све локације на којима је 

неконтролисано депонован отпад и непосредном 
окружењу;  

• забрањено је одлагање, депоновање свих 
врста отпада ван простора опредељених за ту намену;  

• поступање и управљање неопасним отпадом 
вршиће се преко оператера који поседује дозволу за 
управљање неопасним отпадом, у складу са 
законском регулативом;  

• поступање и управљање опасним отпадом 
вршиће се преко оператера који поседује дозволу за 
управљање опасним отпадом, у складу са законском 
регулативом;  

• грађевински отпад привремено депоновати и 
предавати надлежном комуналном предузећу или 
оператеру који поседује дозволу за управљањем овом 
врстом отпада на даљи третман;  

• на планском подручју није дозвољена прерада, 
рециклажа ни складиштење отпадних материја, нити 
спаљивање било каквих отпадних материја;  

• у циљу контроле животне средине, 
прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту 
животне средине, обавезно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине и доношење 
одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја 
на животну средину, у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину 
("Сл.гласник РС", бр.114/08). 

 
Посебне мере управљања отпадом:  
 
• вршити сакупљање, разврставање и безбедно 

одлагање отпада који настаје на планском подручју, у 
складу са Локалним планом управљања отпадом;  

• сакупљање, транспорт и одлагање отпада 
вршити преко овлашћеног оператера, према врсти и 
категорији отпада, према извршеном испитивању 
отпада сагласно важећој законској регулативи;  

• отпад настао на траси планиране саобраћајне 
инфраструктуре и зонама индиректног значаја, може 
се уступати на даљи третман оператерима који 
поседују дозволе за управљање отпадом (опасним и 
неопасним).  

 
Заштита од удеса и удесних ситуација  
 
На планском подручју, обзиром на планирану 

намену, постоји вероватноћа појаве удесних 
ситуација у свим фазама имплементације плана. 
Обзиром на карактеристике планираног пројекта, у 
свим фазама имплементације плана, обавезне су мере 
превенције, спречавања, отклањања узрока, контроле 
и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу 
заштите живота и здравља људи и животне средине:  

- просипање нафтних деривата, уља и мазива, 
услед удеса   

- клизање земљишта,  
- олујни ветар, лед и снег,  
- поплава,  
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- пожар,  
- земљотрес.  
Општа заштита од удеса и удесних ситуација на 

подручју плана спроводиће се у складу са:  
Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", 

бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закон);  
Законом о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник 

РС", бр.111/09, 92/11 и 93/12);  
Правилником о техничким нормативима за 

инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 
("Сл.гласник РС", бр.3/2018).   

 
Смернице и мере заштите од удеса и удесних 

ситуација:  
 
• подручје Плана представља интегрални део 

Плана заштите од удеса за град Крушевац;  
• у случају хаваријског изливања, просипања 

опасних и штетних материја процуривања нафте, 
нафтних деривата, уља, као акцидента који се може 
јавити потребно је одмах приступити санацији терена 
на локацији, а отпад настао санацијом паковати у 
непропусну бурад (посуде) са поклопцем и поступати 
према одредбама Закона о управљању отпадом (Сл. 
гласник РС, бр. 36/09 и 88/10). Тако настали отпад се 
уступа овлашћеном оператеру који поседује дозволу 
за управљање опасним отпадом на даљи третман, уз 
обавезну евиденцију и Документ о кретању отпада. 
Применом одређених превентивних мера заштите, 
коришћењем исправне механизације, ризик од 
потенцијалног просипања или процуривања нафтних 
деривата и потенцијална контаминација земљишта је 
сведен на минимум;  

• сваку активност планирати и спроводити на 
начин који представља најмањи ризик по људско 
здравље и животну средину, и у складу са тим 
применити најбоље расположиве и доступне 
технологије, технике и опрему;  

• неопходно је размотрити проблем 
акцидентних ситуација у периоду изградње и 
експлоатације када се врши транспорт хемијских 
запаљивих, експлозивних и на други начин опасних 
или штетних материја и дефинисати одговарајуће 
поступке и мере за заштиту људи, животне средине, 
превенцију акцидента и умањење негативних ефеката 
у случају истих;  

• са простора комплекса уклонити сав запаљив 
материјал у циљу смањења последица евентуалног 
пожара у склопу превентивних мера заштите;  

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

• заштита од потенцијалних клизишта односи 
се на избегавање нестандардних интервенција у 
природној конфигурацији земљишта, посебно на 
већим нагибима, одржавање вегетације на нагнутим 
теренима и спречавање градње, као и на 
примењивање критеријума заштите од земљотреса;  

• при пројектовању саобраћајне линијске 
инфраструктуре потребно је да техничка решења буду 
у складу са степеном сеизмичности подручја;  

• после удеса: носилац пројекта је дужан да 
одмах, а најкасније у року од 24 часа, о ванредном 
догађају обавести надлежни орган ресорног мини-
старства. Обавештење садржи информације о околно-
стима ванредног догађаја, месту, времену, непосре-
дној опасности по здравље људи и опис предузетих 
мера. Сва места где је настала хаварија се морају 
поправити и потпуно санирати у најкраћем року.  

 
Мере превенције, приправности и одговор на 

удес:  
 
• при реализацији планираног пројекта, а у 

случају процуривања нафтних деривата, уља и 
мазива, обавезно је одмах спровести мере одговора на 
удес, у складу са захтевом удесне ситуације; у циљу 
адекватног управљања заштитом од удесних 
ситуација, обавезан је план заштите од удеса са 
мерама за одговор на удесну ситуацију;  

• после удеса, обавезно је најкасније у року од 
24 часа, о ванредном догађају обавестити надлежни 
орган ресорног министарства; обавештење садржи 
информације о околностима ванредног догађаја, 
месту, времену, непосредној опасности по здравље 
људи и опис предузетих мера; сва места где је настала 
хаварија се морају поправити и потпуно санирати у 
најкраћем року;  

• запослени се морају упознати са процедурама 
у случају удеса и опасностима од пожара на радном 
месту, мерама заштите, употребом средстава и опреме 
за гашење пожара, поступком у случају пожара као и 
са одговорношћу због не придржавања наложених и 
прописаних мера заштите од пожара.   

• Опште мере заштите животне средине у току 
изградње  

• У процесу реализације Плана и имплемента-
ције 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 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

• изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у одгова-
рајућем односу, односно адекватне процентуалне 
заступљености; 

• правно или физичко лице које деградира 
животну средину дужно је да изврши ремедијацију 
или на други начин санира деградирану животну 
средину 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; 
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• 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 
организацију Завод за заштиту споменика културе;  

• ако се у току радова наиђе на природно добро, 
које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-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.   

 
Смернице за спровођење  
 
Еколошка процена Плана детаљне регулације за 

предметно подручје представља основ за вредновање 
простора за реализацију пројекта деонице Источне 
обилазнице и предлог мера за заштиту животне 
средине у циљу даљег одрживог развоја. Предметни 
план се спроводи непосредно издавањем локацијских 
услова, тако да је обавезујућа смерница Стратешке 
процене за нижи хијерархијски ниво обавеза носиоца 
пројекта да се код надлежног органа за послове 
заштите животне средине обрати захтевом за 
одлучивање о потреби процене утицаја на животну 
средину у складу са Уредбом и Листом пројеката за 
које је обавезна и за које се може захтевати израда 
студије процене утицаја пројекта на животну средину. 

 
2.8.4. Услови и мере заштитe 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. 217-49721 од 22.12.2021 год.  

У издатимусловима имаоца јавних овлашћења 
наводи да за издавање локацијских услова за 
изградњу, доградњу и реконструкцију објеката који 
су у обухвату плана исти не садрже могућност 
ограничења и услова за изградњу са аспекта заштите 
од пожара и експлозија , па је потребно , пре издавања 
локацијских услова, прибавити посебне услове 
заштите од пожара у складу са чл.54. Закона 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) и чл.20 Уредбе о локацијским условима ("Сл. 
гласник РС“ бр. 115/20). 

 
 

2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 
непогода 

 
Заштита становништва, материјалних и 

културних добара од природних непогода, планира се 
у складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при 
ванредним ситуацијама и изради информационог 
система о природним непогодама. На основу Закона о 
ванредним ситуацијама, јединица локалне само-
управе израђује План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републи-

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

При изради техничке документације водити 
рачуна о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) 
и исту урадити у складу са предвиђеним мерама и 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
("Сл. лист СФРЈ" бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).  

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Према обавештењу достављеном од стране 

Министарства одбране, Сектор за материјалне 
ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 20797-2 од 
24.12.2021. год. за израду 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 
организације града, размештају објека 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, 
потребно је обезбедити услове за несметано кретање 
деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, 
применом одредби Правилника о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којим се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15) и и уз 
поштовање одредби Закона о спречавању дискри-
минације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 

• на свим пешачким прелазима висинску 
разлику између тротоара и коловоза неутралисати 
обарањем ивичњака; 
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• 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. Попис објеката за које се пре санације или 

реконструкције морају израдити конзерваторски или 
други услови за предузимање мера техничке заштите 
и других радова  

 
У границама плана нема објеката за које је 

потребно пре санације или реконструкције израдити 
конзерваторске услове за предузимање мера техничке 
заштите. 

 
2.11. Мере енергетске ефикасности изградње 
 
Подцелина 3.1.3. - Саобраћајни коридор-траса 

државног пута IБ реда бр.38 
Имајући у виду врсту и намену објекта није 

сврсисходно утврђивање мера које би утицале на 
енергетску ефикасност објекта. 

 
Подцелина 3.1.4. – Породично становање типа 

ПС-01 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних техно-логија, енегетски 
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да 
доведе до смањења укупне потрошње примарне 
енергије, а у складу са прописима из ове области, 
(Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. 
Гласник РС“, бр.61/11 и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда, („Сл. гласник РС“, 
бр.69/12 и 44/18-др.закон). 

Према наведеним прописима дефинисани су 
енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се максимална 
годишња потрошња финалне енергије од 65 
kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним станом 

 
2.12. Локације за које је обавезна израда 

пројекта парцелације, односно препарцелације, 
урбанистичког пројекта и урбанистичко-архи-
тектонског конкурса 

 
Израда пројекта парцелације односно препарце-

лације обавезна је за формирање грађевинских 
парцела јавне намене.  

Урбанистички пројекат – Планом нису планиране 
локације за разраду Урбанистичким пројектом 
Урбанистички пројекат може да се ради у складу са 
Законом о планирању и изградњи као и : 

• на захтев инвеститора, за потребе 
урбанистичко-архитектонског обликовања површина 
јавне намене или урбанистичко-архитектонску разра-
ду локације. 

Планом нису предвиђене локације односно 
простори за који се спроводи  урбанистичко-
архитектонски конкурс обзиром да простор Плана 
нема атрактивне локације нити садржаје од општег 
интереса.  

  
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1.Општа правила на простору Плана 
 
3.1.1. Општа правила за парцелацију и препар-

целацију и формирање грађевинске парцеле 
 
- Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

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

- Услови за формирање грађевинске парцеле 
дефинисани су регулационом линијом према јавној 
површини, границама према суседним парцелама и 
преломним тачкама, које су одређене геодетским 
елементима.  

- Новоформирана регулациона линија, дата у 
плану, уколико се не поклапа са постојећом 
катастарском границом парцеле, представља нову 
границу парцеле, односно поделу између јавне 
површине и површина за остале намене. 

- Грађевинска парцела се формира деобом или 
спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

- Исправка граница суседних катастарских 
парцела и спајање суседних катастарских парцела 
истог власника, вршиће се у складу са одговарајућим 
чланом Закона о планирању и изградњи.  

 
3.1.2. Општа правила регулације 
 
- Регулациона линија је линија која раздваја 

површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене. 

- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и 
испод површине земље до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта.  

-  Регулациона и грађевинска линија дефинисане 
су у графичком прилогу бр.3. 

- Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решење (растојање 
грађевинске од регулационе линије). 

- Мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, 
електрична мрежа, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско 
грејање) поставља се у појасу регулације. 
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3.1.3. Општа правила  за паркирање  
 
Услов и начин обезбеђивања простора за паркирање 
 
- Паркирање (партерно, гаражирање) се третира 

као компатибилна намена свим планираним наменама 
у Плану. 

- Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
• Становање - За паркирање возила за 

сопствене потребе власници стамбених објеката 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели, изван површине јавног пута и то једно 
паркинг или гаражно место на један стан и једно 
паркинг или једно гаражно место на 70м2 корисне 
површине пословног простора. 

 
3.2. Правила изградње за подцелину 3.1.3. 
 
Правила  парцелације, препарцелације и фор-

мирање грађевинске парцеле 
 
- Новоформирана грађевинска парцела, намењена 

изградњи јавног пута, дефинисана је регулационим 
линијама, пописом парцела и аналитичко-геодетским 
елементима за пренос на терен. 

 
Правила  регулације  
 
- Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
планираних за друге јавне и остале намене и дата је у 
гарфичком прилогу бр.5  као и у Плану површина 
јавне и остале намене. Регулационим линијама, које 
се поклапају са границом експропријације, прика-
заним у графичком прилогу, утврђен је појас 
регулације дела трасе Источне обилазнице. 
Инфраструктурни коридори и објекти постављају се, 
по правилу, у појасу регулације. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
 - Планом је дефинисан појас изградње инфра-

структурног коридора, односно јавног пута и 
инфраструктурних објеката. 

- Планом су дефинисани елементи обилазнице тј. 
карактеристичан попречни профил, нивелационо 
решење и  места денивелисаних прелаза. 

Ови елементи могу се кориговати кроз израду 
техничке документације, ради усклађивања са: 
условима терена, потребом за 
изградњом/постављањем објеката у функцији 
обилазнице као и  ради укрштања/повезивања са  
другим саобраћајницама, денивелисаним прелазима 
(преласком изнад трасе регионалне пруге, реке 
Расине.  и сл.), искључиво у оквиру дефинисаног 
појаса регулације.  

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
 - Забрањује се било која изградња објеката који 

су у супротности са наменом утврђеном планом. 

Изградња у зонама заштите  
 
- Свака изградња или извођење радова у 

заштитним појасевима, условљена је сагласношћу 
надлежних установа. 

 
Инжењерско геолошки услови  
 
- Приликом израде пројектно техничке 

документације неопходно је извршити детаљна 
геотехничка испитивања терена како би се утврдили 
услови стабилности, носивости терена и дубина 
фундирања. 

 
Одводњавање површинских вода  
 
- Одводњавање површинских вода решити тако 

да се не угрозе суседне грађевинске као ни парцеле 
намењене пољопривреди. 

 
3.3. Правила изградње за подцелину 3.1.4. 
 
Правила  парцелације, препарцелације и фор-

мирање грађевинске парцеле 
 
За формирање парцела важе општи правила за 

парцелацију, препарцелацију и формирање грађе-
винске парцеле као и: 

- Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приступног пута (приватни 
пролаз) 

• ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи породичних  стамбених објеката 
не може бити мања од 2,5м. 

- Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт) 

- Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
парцеле прописане планом за одређену намену и 
обезбеђивање приступа парцели. 

 
Правила  регулације 
 
Поред општих правила регулације важи и следећа 

правила: 
- Објекат се поставља предњом фасадом на 

грађевинску линију, односно унутар простора у 
оквиру које је могућа изградња објекта.  

- За објекте које имају индиректну везу са јавним 
путем преко приватног пролаза растојање грађе-
винске од регулационе линије утврђује се у сваком 
конкретном случају. 

- Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. Она се 
дефинише посебно уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом приземља. 

-  Стопе темеља не могу прелазити границу 
суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 
корисника суседне парцеле. 
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Врста и намена објеката који се могу градити  
 
- Дозвољена намена дата је у поглављу „2.2. 

Подела простора на карактеристичне урбанистичке 
целине и подцелине са планираном наменом 
површина и објеката и могућим компатибилним 
наменама“  

- Планом је дефинисана могућност изградње 
објеката породично становање – тип ПС-01. 

- Породични стамбени објекти су стамбени 
објекти са највише три стамбене јединице. 

- За новопланиране објекте породичног стано-
вања параметри су дати у табели. 

 
урбанистички параметри породичног  

становања ПС-01 
 

Тип 
Спрат-

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.(м) 

ПС-01 

 

до 

П+1 

слободно- 

стојећи 
45  10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта 
може бити минимално 250м2, уколико је то 
катастарски затечено стање. У том случају 
урбанистички параметри су: мин. ширина фронта 
парцеле 10м, индекс заузетости до 40%, са највише 2 
стамбене јединице. 

- У оквиру намене становања, могућа је 
планирати и комерцијалне делетности типа КД-02  
(трговина, угоститељство, пословање и сл.)., као и 
привредне делатности типа ПД-03 које подразу-
мевају: мање производне јединице, мања занатска 
производња и сл.  

- Ове делатности могу бити организоване у 
оквиру стамбеног објекта. 

 
Могуће компатибилне (допунске) намене 

објеката које се могу градити 
 
- Компатибилне намене нису планиране на 

простору Плана 
 
Могуће пратеће намене објеката који се могу 

градити 
 
• Комерцијалне делатности  - подразумевају 

обављање свих врста непроизводних делатности, 
(трговину, угоститељство, занатство - услужни део, 
пословне и финансијске услуге, друге пословне 
просторе и сл.), чији су садржаји еколошки и 
функционално примерени становању и планираним 
наменама у окружењу. Ове делатности могу бити 
организоване у оквиру стамбеног објекта у оквиру 
подцелине 3.1.4. 

• Заштитно зеленило и зеленило у оквиру 
окућница – се сматратрају пратећом наменом било 
којој планираној намени. Категорију, односно тип 
зеленила одређују тип намене у чијој је функцији. 
Детаљн ове намене дати су у поглављу 2.5. Услови  за 
уређење зеленила на јавним и површинама остале 
намене 

Изградња помоћних објеката 
 
- На грађевинским парцелама са породичним 

становањем, дозвољена је изградња помоћних 
објеката: гараже, надстрешнице, оставе, радионице, 
летње кухиње, вртни павиљони, стаклене баште, 
фонтане и сл, максималне висине 5м и максималне 
спратности П, чија површина улази у максимални 
индекс заузетости парцеле. 

- Минимална удаљеност помоћног објекта од 
граница суседних парцела је 1.5м. отвори према 
суседним парцелама су са мин. парапетом 1,6м.  

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
- Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.  
- Забрањена је изградња економских објеката. 
- Објекти чија је изградња забрањена су сви 

објекти који својим радом угрожавају и нарушавају 
параметре животне средине, као и сви остали објекти 
за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину, а за које се у прописаној процедури не 
обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на 
животну средину. 

- Забрањена је изградња на свим постојећим и 
планираним јавним површинама или на објектима 
или коридорима постојеће и планиране инфра-
структуре.  

 
Изградња других објеката на истој грађе-

винској парцели 
 
- На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката исте намене. 
- При утврђивању индекса заузетости грађевин-

ске парцеле, урачунава се површина свих објеката на 
парцели. 

 
Вертикална регулација 
 
- Висина објекта је растојање од нулте коте 

објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом), 
односно до коте венца највише тачке фасадног платна 
(за објекте са равним кровом). 

- Висина објекта одређује се у односу на фасаду 
објекта постављеној према улици, односно 
приступној јавној површини. Нулта кота је тачка 
пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

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

 
Удаљеност објеката од границе грађ. парцеле 

за стамбене објекате типа ПС-01,  
 
- Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле за: 
• слободностојеће објекте на делу бочног 

дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м); 
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• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2,5м; 

- Парцеле које не испуњавају услов минималне 
ширине фронта, нови објекти се могу постављати  на 
растојањима  и то: 

• слободностојећи објекти на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

• слободностојећи објекти на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2,5м 

- Све фасадне равни стамбених објеката које се 
налазе на растојању мањем од 2,5м од границе 
суседне парцеле могу имати само отворе минималне 
висине парапета 1,6м. 

- Изграђени објекти чије растојање од другог 
објекта износи мање од 3м у случају реконструкције 
и доградње, не могу имати на суседним странама 
отворе стамбених просторија. 

- Изграђени објекти чије је растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на 
суседним странама отворе стамбених просторија.  

 - Изграђени објекти на међи у случају 
реконструкције и доградње не могу имати отворе на 
тим фасадама. 

 
Правила за реконструкцију, доградњу и адапта-

цију постојећих објеката ван појаса заштите 
 
- Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

заузетости, спратност) већи од параметара датих овим 
планом, задржавају постојеће параметре без 
могућности увећавања. 

- Постојећи објекти чији су параметри мањи од 
планираних  могу се доградити/надградити у оквиру 
максимално дозвољених урбанистичких параметара 
датих Планом. 

- На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољша-
ње, унапређење и осавремењавање објеката: адапта-
ција, санација, реконструкција (извођење радова у 
постојећем хоризонталном и вертикалном габариту 
објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање 
објекта.  

- За изграђене објекте на простору између регула-
ционе и грађевинске линије до привођења планираној 
урбанистичкој регулацији, дозвољено је: инвести-
ционо и текуће (редовно) одржавање објекта, замена 
кровне конструкције без промене хоризонталног и 
вертикалног габарита. 

- Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у непосре-
дном контакту.  

- За изграђене објекте чија су међусобна удаљења 
и удаљења од граница парцела мања од вредности 
утврђених овим планом, у случају реконструкције, на 
суседним странама није дозвољено постављање 
нових отвора. 

- Свака интервенција зависиће од фактичког 
стања и биће утврђена за сваки случај посебно уз 

обавезно поштовање параметара утврђених планом, 
који се односи на дозвољену намену,  индекс 
изграђености, планирану спратност и др.  

 
Кота пода приземља 
 
- Кота пода приземља одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта.  

- Кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута и може бити највише 1.20м виша од 
нулте коте. 

- Кота приземља објеката нестамбене намене 
може бити максимално 0,2м виша од коте тротоара, а 
денивелација до 1,2м савладава се унутар објекта. 

- Кота пода приземља за објекте на терену у паду 
одређује се применом Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(Сл.Гл.РС бр. 22/2015) 

 
Грађевински елементи објекта (испади) 
 
- Грађевински елементи (еркери, доксати, 

балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) на 
нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску  линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада на следећи начин: 

• на делу објекта према предњем дворишту ако 
је грађевинска линија на 3м – 1,6м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 
50% уличне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације (најмањег растојања 
од суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације уколико је растојање 
од суседне грађ.парцеле мање од 1,5 нису дозвољени 
испади  

• на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 2,5м) – 0,9м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (ако је растојање 
одсуседне грађ.парцеле мање од 2,5) – 0,5м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу према задњем дворишту (најмањег 
растојања од суседне грађевинске парцеле од 5м) – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

 
Отворене спољне степенице 
 
- Степенице којима се савладава висина већа од 

0,9м морају бити увучене у габарит објекта најмање 
онолико степеника колико се савладава ова разлика у 
висини већој од 0,9м. 
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Услови и начин обезбеђивања приступа парцели  
 
- Свака новоформирана грађевинска парцела 

мора имати приступ јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

- Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза у складу са 
правилима датим у тачки 3.1. 

 
Правила за архитектонско обликовање објеката 
 
- Дозвољено је коришћење свих врста материјала 

за изградњу објеката који подлежу важећим 
стандардима, технички и биолошки исправних. 

- Кровови се изводе као коси, вишеводни, уз 
поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу.  

 
Услови за прикључење објеката на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
- Прикључивање објеката на комуналну и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 

- Планом су одређене трасе планираних 
инфраструктурних водова, а њихова међусобна 
удаљеност и место полагања дефинисаће се 
техничком документацијом уз поштовање параметара 
датих Планом. 

 
 Услови ограђивања грађевинских парцела 
 
- Зидане и друге врсте ограда постављају се тако 

да сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови 
ограде и капије) буду на грађевинској парцели која се 
ограђује. 

- Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 

- Грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 
0,9м, или транспарентном или живом оградом (која се 
сади у осовини границе грађевинске парцеле) до 
висине од 1,4м. 

- Зидана непрозирна ограда се може подићи до 
висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви 
елементи ограде буду на земљишту власника ограде. 

 
Oдводњавање површинских вода 
 
- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

плана ( граф. прилог бр.5) 
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

не могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији са најмањим падом од 
1,5% 

- Објекти који се налазе на међи или њеној 
близини морају решити одводњавање са кровова и 
одвођење атмосферске воде са терена тако да ничим 
не угрожавају суседну парцелу и објекте. 

 

3.4. Посебна правила изградње за подцелину 
3.1.4. за објекте у заштитним појасевима инфра-
структурних коридора 

 
3.4.1. Правила грађења у инфраструктурном 

појасу регионалне пруге 
 
- Због просторних ограничења предвиђено је 

задржавање изграђених објеката на растојању мањем 
од 25м. 

- На објектима је могуће вршити интервенције 
искључиво за нормално функционисање, побољшање 
услова становања и осавремењавања објеката: 
адаптација, санација, замена крова (без промене 
висине и габарита),  инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта. 

- Постојеће објекте појачано изоловати у смислу 
звучне изолације, услед близине одвијања 
железничког саобраћаја (појачан ниво буке).  

- Није дозвољена доградња/надградња постојећих 
објеката у оквиру овог појаса. 

- Није дозвољена изградња нових објеката у 
оквиру овог појаса заштите 

- У инфраструктурном појасу није дозвољено 
формирање депонија отпадних материјала, као ни 
трасе инсталације за одвођење површинских и 
отпадних вода тако да воде ка трупу железничке пруге 
и индустријских колосека. Одводњавање површин-
ских вода са објеката и слободних површина 
предметног простора мора бити контролисано и 
водити на супротну страну од трупа постојеће 
железничке пруге и индустријских колосека. 

- У инфраструктурном појасу није дозвољено 
постављање знакова, извора јаке светлости, или било 
којих предмета и справа које бојом, обликом или  
светлошћу могу смањити видљивост железничких 
сигнала, или који могу довести у забуну раднике у 
вези значења сигналних знакова. 

- За све интервенције на објектима који се налазе 
у инфраструктурном појасу затражити предходне 
услове „Инфраструктура железнице Србије“ 

 
3.4.2. Правила грађења у инфраструктурном 

појасу далековода 
 
- Свака изградња објеката у заштитном појасу 

постојећег далековода се забрањује 
-За постојећи објекта који се налази у заштитном 

појасу далековода за све врсте интервенција 
затражити предходне услове „Електродистрибуције 
Србије“ 

 
3.4.3. Правила грађења у појасу заштитног 

зеленила 
 
- У појасу заштитног зеленила није дозвољена 

изградња. Дозвољава се постављање рекламних 
паноа, билборда, огласних табли и сл. под условима 
да се ничим не угрожава и ремети одвијање 
саобраћаја како друмског тако и железничког. 
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Спровођењем Плана обезбеђује се уређење 

простора и изградња објеката у границама плана на 
основу планских решења и правила, као и Законом о 
планирању и изградњи.  

О спровођењу Плана стара се Град Крушевац, 
кроз издавање локацијске и грађевинске дозволе, 
уређење и опремање простора, а преко својих 
надлежних органа и јавних предузећа. 

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. 

Спровођење плана вршиће се:  
• директном применом Плана 
• урбанистичко-техичким документима: про-

јектом парцелације, препарцелације, елаборатом 
геодетских радова 

 
4.1. Израда урбанистичко техничке документације 
 
Израда Урбанистичког пројекта 
 
Планом нису одређене локације за израду 

урбанистичког пројекта, нити израду урбанистичко-
архитектонског конкурса. 

Урбанистички пројекат може се радити у складу 
одредницама датим у тачки  2.12. ово плана. 

 
Израда Пројекта парцелације, препарцелације, 

геодетског елабората исправке граница суседних 
парцела и спајање суседних парцела истог власника 

 
- Израда пројекта парцелације односно препарце-

лације обавезна је за формирање грађевинских 
парцела јавне намене.  

- Исправка граница суседних катастарских 
парцела и спајање суседних катастарских парцела 
истог власника, вршиће се у складу са одговарајућим 
чланом Закона о планирању и изградњи  и 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања. 

 
4.2. Други елементи значајни за спровођење 

Плана 
 
Изградња у складу са одредбама плана  
 
- Свака изградња објеката, реконструкција, 

доградња и надградња објеката, односно извођење 
грађевинских и других радова у оквиру подручја 
захваћеног Планом мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаних овим Планом. 

- Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.Гл.РС. бр. 
22/2015) је могућа искључиво за параметре који нису 
Планом дефинисани. 

 
 
 
 

Изградња комуналне инфраструктуре  
 
- Приликом изградње комуналне инфра-

структуре, опремања и уређења простора могућа су 
мања одступања због усклађивања елемената 
техничког решења постојеће и планиране 
инфраструктуре, конфигурације терена, решавања 
правно-имовинских односа и сл. 

- Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

 
Интервенције на постојећим објектима до 

привођења простора планираној намени 
 
- Постојећи објекат се може порушити и заменити 

новим објектом, чија изградња мора бити у складу са 
наменом и параметрима утврђеним овим Планом. 

- За изграђене објекте на простору између 
регулационе и грађевинске линије до привођења 
планираном регулационом решењу дозвољено је: 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта 
и замена кровне конструкције без промене 
вертикалног и хоризонталног габарита. 

 
Аналитичко-геодетски елементи за пренос - 

Координате новопланраних тачака за пренос 
граница јавне намене 

 
 1     7528264.69     4827166.01 
 2     7528312.31     4827101.47 
 3     7528318.22     4827093.45 
 4     7527884.34     4827568.47 
  5     7527845.45     4827639.94 
 6     7527824.44     4827615.03 
 7     7527848.06     4827640.12 
  8     7527848.81     4827640.21 
  9     7527856.66     4827641.45 
 10   7527858.43     4827641.79 
 11   7527860.18     4827642.20 
 12   7527861.91     4827642.68 
 13   7527874.10     4827648.72 
 14   7527875.00     4827649.42 
 15   7527875.87     4827650.15 
 16   7527876.89     4827651.03 
 17   7527877.85     4827651.99 
 18   7527878.73     4827653.01 
 19   7527879.54     4827654.10 
 20   7527886.60     4827664.32 
 21   7527887.38     4827665.50 
 22   7527888.09     4827666.73 
 23   7527889.75     4827670.30 
 24   7527890.66     4827672.27 
 
Катастарске тачке које задржавају своје 

координате од 1 до 122 приказане су у графичком 
прилогу црном бојом. 

Tачке преузете из ПДР Регулација реке Расине 
деоница 1 приказане су у графичком прилогу пинк 
бојом. 
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Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-485/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
190 
На основу члана 35. Закона 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), члана 
32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 
47/18 и 111/2021 – др. закон) и члана 22. Статута града 
Крушевца („Службени лист град Крушевца“, бр. 
15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној дана  09.06.2022. године, донела је 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„СТАРИ АЕРОДРОМ“ 

У КРУШЕВЦУ 
                                   
 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације: 
• Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник 

РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- 
одлука УС, 132/2014, 145/14,83,/18, 31/19, 37/19-
др.Закон , 9/20 и 52/21 у даљем тексту Закон); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Службени гласник РС", бр.32/19); 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
„Стари Аеродром“ у Крушевцу, I бр.350-1092/2021 од 
24.12. 2021. (“Сл.лист Града Крушевца” 23/21) 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације: 

• План генералне регулације „Југ“ (“Сл.лист 
Града Крушевца” 12/17) 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана 

вишег реда и других докумената значајних за 
израду плана  

 
План генералне регулације „Југ“ (Службени лист 

Града Крушевца, бр. 12/17): 
 
На простору старог аеродрома планиран је развој 

централних функција усмерен на формирање 

простора са садржајима који могу даље генерисати 
развој града и који по свом значају и функцији имају 
већи значај од локалног и градског, као што су: 
ексклузивни комерцијални и мулти дисциплинарни 
садржаји, универзитетски центар, објекти јавних 
функција, производне делатности високе или посебно 
чисте технологије, спортски објекти и сл.. Према 
функционалним, обликовним и амбијенталним 
карактеристикама овај простор представља 
атрактивну зону за развој и унапређење свих типова 
комерцијалних делатности, на новим локацијама. 

Планом је обухваћен део стамбено мешовите зоне 
„Југ“, у северном делу плана, односно део урба-
нистичке целине 4.4 укупне површине око 77,40ха, 
који обухвата простор ограничен улицама 
Aeродромском, Жртава фашизма и улицом Бруски 
пут и подељена је на девет урбанистичких подцелина, 
од којих су у обухвату плана следеће: 

 
4.4.1. са планираним претежним наменама - 

комерцијалне делатности КД-01 КД-02 и становање 
ВС-01 ВС-03 ВС-04 ВС-05; допунска намена су 
комерцијалне делатности КД-04; а пратећа намена - 
парк парк суседства.  

 
4.4.2. са планираним претежним наменама - 

становање ВС-01 ВС-03 ВС-04 ВС-05;  допунска 
намена су комерцијалне делатности КД-02;  а пратећа 
намена - парк парк суседства, јавне функције 
хидрометеоролошки завод, дечија заштита и верски 
објекат.   

 
4.4.3. са планираним претежним наменама - 

привредне делатности ПД-02; допунска намена 
комерцијалне делатности КД-02.  

 
4.4.4. са планираним претежним наменама - 

привредне делатности ПД-02; допунска намена 
комерцијалне делатности КД-02.  

 
Планови детаљне регулације могу се доносити, 

ако се укаже потреба за изменом планова остављених 
у примени, као и за зоне у којима није утврђена 
обавеза њиховог доношења, у случају да се укаже 
потреба за изменом планираних јавних и осталих 
намена, а посебно за саобраћајнице за које се укаже 
потреба промене регулације и решавање имовинских 
односа. Правила уређења и правила грађења 
дефинисана овим планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације.  

 
Општи услови уређења и изградње 
 
• Комерцијалнe делатности – типови: КД-01, 

КД-02, КД-03, КД-041 
Kомерцијалне делатности подразумевају: 

трговину, угоститељство, занатство (услужни део), 
пословне и финансијске услуге и друге пословне 
просторе, део објеката саобраћајне привреде 
(бензинске и гасне пумпе), објекте у функцији 
туризма и слично, односно обављање свих врста 
непроизводних делатности, чији су садржаји 
еколошки и функционално примерени предметној 
зони. Пословни садржаји не смеју угрожавати 
становање и спортске садржаје, у погледу заштите 
животне средине, повећаног нивоа буке и 
аерозагађења.  
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• Вишепородично становање – типови: ВС-01, 
ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05 

 
Вишепородични стамбени објекти су стамбени 

објекти са четири и више стамбених јединица. Тип 
објеката је слободностојећи, непрекинути и 
прекинути низ, спратности од П+2 до П+8, са 
минимално 30% уређених зелених површина. 

 
• Привреднe делатности – типа ПД-02 
 
Привредне делатности подразумевају индустриј-

ску и занатску производњу, део објеката саобраћајне 
привреде (гараже и радионице, путне базе), сервисе, 
складишта и слично. Тип ПД – 02 подразумева 
привредне делатности ван привредно-радних зона, 
које се организују на нивоу блока или дела блока и 
чине јединствен комплекс или више више 
појединачних груписаних локација. 

На површини претежне намене привредних 
делатности, дозвољена је изградња компатибилних 
намена, у оквиру објекта и као самосталног објекта на 
парцели и то комерцијалних делатности, које 
подразумевају пословање и трговину.  

 
• јавне функције – дечија заштита,  
планирана је изградња новог вртића у 

урбанистичкој подцелини 4.4.2. и дефинисано ПДР-
ом „Стари Аеродром-фаза 1“ у Крушевцу, 
максимална спратност П+1, површина парцеле – 
30м²/кориснику. При планирању и реализацији 
потребно је користити нова техничка и технолошка 
решења у циљу енергетски ефикасније градње.   

    
 
 

• спорт и рекреација – тип СР-02 и СР-03 
 
Садржаји спорта и рекреације могу бити 

организовани у објектима затвореног или отвореног 
типа и намењени су корисницима различитих 
категорија. На површини претежне намене спорта и 
рекреације дозвољена је компатибилна намена, у 
оквиру објеката и то комерцијалних делатности, које 
подразумевају пословање, трговину, угоститељство. 

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. 

Тип СР-03 подразумева садржаје спорта и 
рекреације који се реализују у отвореним објектима, 
намењеним различитим категоријама корисника и ту 
спадају: различите врсте спортских терена, 
бициклистичке, трим и шетачке стазе, простори за 
игру деце, фитнес справе на отвореном, терени за 
мини-голф и др. Уз објекте овог типа, дозвољава се 
изградња објеката пратећих садржаја (свлачионице, 
остава за реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности 
П. Планирани објекти у оквиру спорта и рекреације 
морају представљати јединствену функционално-
естетску целину, а архитектонски склоп објеката мора 
бити усклађен са њиховом спортском наменом. 

 
• зеленило 
 
Зеленило се као намена сматра компатибилним 

свим осталим наменама, па се као такво може 
сматрати допунском, односно пратећом наменом 
било којој претежној намени. Категорију, односно 
тип зеленила одређује тип намене у чијој је функцији. 

 

Извод: ПГР ЈУГ - Планирана претежна намена површина 
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1.3. Опис обухвата плана и попис катастар-

ских парцела 
 
Опис границе ПДР „Стари Аеродром“ (у даљем 

тексту граница) започиње у северозападном делу 
комплекса од кружног тока (раскрцница улица Бруски 
пут и Кнеза Милоша) и обухватајући исти пресеца 
к.п.бр. 2655/2 (улица Бруски пут) и к.п.бр. 2635/1 
(улица Кнеза Милоша) и иде према истоку 
обухватајући део улице Кнеза Милоша (к.п.бр. 2635/1 
– део и у целости к.п.бр. 2635/15) до кружног тока 
(раскрсница улица Кнеза Милоша и улица Булевара 
Николе Пашића и Аеродромске). Обухватајући тај 
кружни ток граница пресеца к.п.бр.: 2635/1, 2654 
(улица Булевар Николе Пашића), 5378/5 (улица Кнеза 
Милоша), 2656/2 (улица Аеродромска) и 2635/13 
(улица Аеродромска) до тромеђе к.п.бр.: 2635/13 
(улица Аеродромска), 2635/15 и 2635/13. Од те 
тромеђе граница иде према југу западном границом 
улице Аеродромске, односно источним границама 
следећих катастарских парцела остављајући их у 
комплексу у целости: 2635/17, 2635/18 (улица 
Крфска), 2635/78, 2635/79, 2635/80, 2635/81, 2635/82, 
2635/89, 2635/90, 2635/91, 2635/92, 2635/93, 2635/64 и 
2635/62 (улица Чкаљина), до тромеђе к.п.бр.: 2635/62 
(улица Чкаљина), 2635/63 и 2635/11. Граница се даље 
ломи према истоку и долази до тромеђе к.п.бр.: 
2635/63, 2635/11 и 2656/2 и даље пресецајући улицу 
Аеродромску (к.п.бр. 2656/2) управно долази до њене 
источне границе којом скреће према југу и обухвата у 
комплекс следеће катастарске парцеле  поклапајући 
се са њиховим источним границама: 2656/2, 2656/7, 
2656/8 и 2656/9 до четворомеђе к.п.бр.: 2656/2 (улица 
Аеродромска), 5964 (улица Мартовских жртава), 
2656/1 (улица Аеродромска) и 2637/6 (улица 
Аеродромска) и обухватајући раскрсницу улица 
Аеродромске и Мартовских жртава, тј. границе КО 
Крушевац и КО Мало Головоде, одакле наставља кроз 
КО Крушевац. Код те раскрснице граница прати 
јужну границу к.п.бр. 2656/2 и пресецајући улицу 
Аеродромску према западу долази до четворомеђе 
к.п.бр.: 2637/6, 2637/1, 2635/28 и 2656/2. Од те 
четворомеђе граница скреће према југу западном 
границом улице Аеродромске пресецајући к.п.бр. 
2637/6 и к.п.бр. 2637/5 до раскрснице улица 
Аеродромске, Шаначке и Јована Рајића. Обухватајући 
исту граница се поклапа са источном и јужном 
границом к.п.бр. 2637/5 и даље у истом правцу такође 
јужном границом к.п.бр. 6051 (улица Шаначка) до 
тромеђе к.п.бр.: 6051 (улица Шаначка), 445/3 ( КО 
Мало Головоде) и 6068. Граница даље наставља 
према југу обухватајући у комплекс к.п.бр.: 6068 и 
2638/2 (поклапајући се са границом КО Крушевац – 
КО Мудраковац) до улице Жртава фашизма, т.ј. 
тромеђе к.п.бр.: 2638/2, 2638/4 (улица Жртава 
фашизма) и 441/11 (КО Мудраковац). Ломећи се 
према западу граница се поклапа са јужном границом 
к.п.бр. 2638/4 (улица Жртава фашизма), обухватајући 
исту, до раскрснице улица Жртава фашизма и Бруски 
пут. Обухватајући ту раскрсницу граница пресеца 
улицу Бруски пут (к.п.бр. 2655/1), па скреће према 
северу западном границом исте, до раскрснице улица 
Бруски пут и Шаначка, где се ломи према западу 
пресецајући к.п.бр. 2628/3. Одатле се граница ломи 
према северу западном страном улице Бруски пут 

пресецајући следеће катастарске парцеле: 2628/3, 
2628/10, 2633 , 2632 и 2610/9 до тромеђе к.п.бр.: 2632, 
2610/9 и 2655/2 (улица Бруски пут). Настављајући 
према северу граница се једним делом поклапа са 
западном границом к.п.бр. 2655/2 (улица Бруски пут), 
па даље у истом правцу пресеца следеће катастарске 
парцеле: 2610/13, 1610/17, 2610/162610/15 и 2610/3 до 
кружног тока, односно раскрснице улица Бруски пут 
(к.п.бр. 2655/2) и улице Краља Александра 
ујединитеља (к.п.бр. 2610/1). Обухватајући кружни 
ток граница наставља према северу пресецајући 
к.п.бр. 2655/2 (улица Бруски пут) до кружног тока 
(раскрсница улица Бруски пут и Кнеза Милоша), тј. 
до места одакле је опис започет.    

 
Све наведене парцеле у опису припадају КО 

Крушевац.  
 
Површина обухвата плана је 62ха.  
 
Попис парцела: 
 
Делови катастарских парцела: 2654, 2635/1, 

2656/2, 2635/13, 2820/3, 2820/1, 2610/1, 2635/63, 
2655/2, 2656/2, 2610/9, 2610/10, 2610/15, 2610/16, 
2610/120, 6170, 2632, 2633, 2637/6, 2628/10, 2628/3, 
2637/5 и 2655/1. 

 
Целе катастарске парцеле: 2635/16, 2635/15, 

2635/7, 2635/17, 2635/70, 2635/18, 2635/78, 2635/100, 
2635/72, 2635/19, 6113, 2635/79, 2635/101, 2635/117, 
2635/80, 6116, 6115/1, 2635/81, 6119, 6118, 2635/82, 
6114, 6120, 2635/20, 2635/110, 2635/74, 2635/74, 6117, 
2635/89, 2635/111, 6115/2, 2635/90, 2635/112, 2635/91, 
2635/113, 2635/108, 2635/75, 2635/92, 2635/114, 
2635/116, 2635/94, 2635/95, 2635/93, 2635/15, 2635/65, 
2635/128, 2635/66, 2635/64, 2635/76, 2635/62, 2635/69, 
2635/61, 2635/49, 2635/11, 2635/127, 2635/126, 
2635/59, 2635/4, 2656/7, 2635/133, 2635/60, 2635/77, 
2636/9, 2636/8, 2635/50, 2635/48, 2635/58, 2636/4, 
2635/121, 2635/21, 2635/129, 2635/137, 2635/56, 
2635/57, 2635/122, 2635/124, 2635/51, 2635/136, 
2635/55, 2635/47, 2636/1, 2635/53, 2636/7, 2635/22, 
2635/24, 2635/52, 2635/46, 2635/45, 2636/3, 2635/23, 
2636/6, 2635/44, 2635/54, 2635/134, 2635/118, 2636/5, 
2635/41, 2635/25, 2656/8, 2635/40, 2635/42, 2635/123, 
2635/125, 2635/10, 2635/38, 2635/26, 2635/43, 
2635/119, 2656/9, 2635/39, 2635/9, 2635/132, 2635/37, 
6174, 2635/135, 2635/120, 2635/27, 2635/6, 2635/32, 
2635/31, 2635/36, 2635/68, 2635/35, 2635/131, 2635/28, 
2637/13, 2635/8, 2635/33, 6175, 2637/12, 2635/130, 
2637/14, 2637/17, 2637/18, 2637/1, 2637/11, 2637/13, 
2637/10, 2637/1, 2655/1, 2637/4, 2637/3, 2637/19, 
2637/16, 2637/15, 6051, 6068, 2637/7, 2637/8, 6049, 
2637/9, 6050, 6049, 2638/5, 2638/2 и 2638/4. 

 
Напомена: У попису парцела уколико недостаје 

нека од катастарских парцела или је дошло до 
промене катастарског броја услед парцелације, 
препарцелације и сл., важе се катастарске парцеле 
које су приказане у графичком прилогу предметног 
плана. 
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1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај и природне карактеристике 

подручја 
 
Планом је обухваћено подручје које се налази у 

јужном делу града између два важна путна правца – 
путни правац Крушевац-Јастребац и путни правац 
Крушевац-Брус. У непосредном је контакту (западна 
страна) са спомен парком Слободиште као и објектима 
комерцијалних и услужних делатности. Са севера 
предметно подручје наслања се на зону вишепо-
родичног становања, са источне стране је у 
непосредном контакту са стамбеним насељем Прњавор 
2 у коме је заступљено породично становање и са јужне 
стране се наслања стамбено насеље Мудраковац у коме 
је заступљено породично становање.  

Границу подручја са северне стране чини део 
улице Жртава фашизма, са источне стране ул. 
Аеродромска, са западне стране ул. Бруски пут, док се 
са јужне стране граница формира уз улицу Кнеза 
Милоша. 

 
Геоморфолошке, геолошке и хидролошке 

карактеристике 
 
Основно обележје рељефа ширег подручја плана, 

одређено је положајем између брда Багдала са запада 
и реке Расине на истоку, а на југу представља обод 
крушевачке котлине, најјужнији део композитне 
долине Западне Мораве. Најизраженији геоморфо-
лошки облик у оквиру граница плана је пространа 
терасна раван, као део најстарије више речне терасе 
Западне Мораве и према истоку део долине реке 
Расине. Ова равничарска зона, настала је таложењем 
или/акумулацијом наноса и савременим процесима у 
обликовању рељефа.  

У обухвату плана је готово раван терен, са 
надморском висином од око 164м, благо нагнут према 
североистоку,  односно широко отворен простор 
према свим странама света и претежно неекспониране 
површине, тако да су услови у односу на осунчаност 
и нагиб терена веома повољни.  

На том потезу, изграђен је највећи део градског 
простора, односно урбано подручје Крушевца, 
формирано на најстаријој терасној равни, која је у 
геолошком погледу најстабилнија.   

Геолошке карактеристике терна одређују про-
стране речне и језерске терасе (10-15м), представљене 
фацијом корита, састоје се од речних наноса у 
неогеним седиментима, изграђене од шљункова и 
пескова и суглина и глина повремено (алувијум), који 
пружају различите погодности за изградњу.  

Површинских водотока у обухвату плана нема, а 
подземне воде се јављају и на око 4м од коте терена. 
Предметна локација је карактеристична по плитком 
водонепропусном слоју, што има за последицу 
забаривање у најнижим деловима, односно у зони дуж 
Бруског пута и североисточно, па је неопходно 
спроводити одговарајуће мере за снижавање нивоа 
процедних вода.  

 
 

Опште климатске карактеристике 
 
Метеоролошка станица Крушевац налази се у 

обухвату плана, основана 1890. године, надморска 
висина 166м. Према доступним подацима, за ову 
метеоролошку станицу, просечна годишња 
температура ваздуха износи 11,9°С, најхладнији 
месец је јануар са средњом температуром од 0,5°С, а 
најтоплији јули са 22,4°С, што клими даје обележје 
умерено континенталног типа, са израженим 
годишњим добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(средња год. сума 662,9мм), тако да је на овом 
простору заступљен континентални плувиометријски 
режим, распоред падавина је повољан, а падавине у 
облику снега јављају се од новембра до априла.    

Највећу честину јављања у току године имају 
тишине, а од ветрова, најчешћу заступљеност у току 
године има јужни и југоисточни ветар, а најмању 
учесталост југозападни ветар.   

Средња годишња сума осунчавања изражена у 
часовима сијања Сунца је 1958,6 сати, а просечно 
месечно трајање је највеће у јулу и августу 280,0 сати.  

 Општа процена погодности терена и природних 
карактеристика је да подручје плана, спада у 
категорију повољних и условно повољних површина, 
односно да не постоје значајнија ограничења, односно 
локација је у зони средњих услова тла. У фази 
припреме пројектно техничке документације, а у 
зависности од класе и сложености објеката, 
неопходно је спровођење детаљних геомеханичких 
истраживања ради утврђивања карактеристика тла и 
обавезна примена прописа противсеизмичке градње.  

 
Сеизмичке карактеристике 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републич-

ког сеизмолошког завода, подручје Крушевца у це-
лини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и подразумева 
обавезну примену техничких прописа за изградњу на 
сеизмичким подручјима.  

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Граница грађевинског подручја  поклапа се са 

границом Плана.  
 
1.4.3. Постојећа намена површина и објеката 
 
Површина у обухвату плана је у већем делу 

неизграђена и делимично инфраструктурно уређена.  
У југо-источном  делу Плана постоји уређена 

површина сточне и кванташке пијаце, помоћни 
објекти и паркинг простор у функцији пијаце, 
перионица аутомобила, објекат пољопривредне 
апотеке и продавница. 

У источном делу је полигон за обуку возача са 
помоћним објектима. У наставку је и објекат Ауто-
мото савеза са помоћним објектима и метеоролошка 
станица. 

У северном делу су изграђени комерцијални 
објекти (трговачки центри – „шопинг центар 
Крушевац“ и „Лидл“), са паркинг простором и 
бензинска пумпа „Нис петрол“. Овај простор је 
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релативно добро и уређен и опремљен паркинг 
простором и зеленим површинама. 

У централном и западном делу је започета 
реализација стамбених објеката вишепородичног 
становања и комерцијалних објеката. 

Утоку је реализација саобраћајница у централном 
делу плана и реализација спортских садржаја 
(стадиона са трибинама). 

Реализована је и већа парковска површина у 
централном делу Плана, са спомеником кнезу Лазару 
и уређеним саобраћајним површинама.  

У јужном делу је изграђен значајнији привредни 
објекат. 

Површине и објекти јавне намене у обухвату 
Плана су: саобраћајне површине, објекти комуналне 
инфраструктуре, зелене површине и метеоролошка 
станица. 

Површине остале намене су комерцијалне 
делатности и привредне делатности. 

 
1.4.4. Ограничења за коришћење простора 
 
Ограничења за коришћење простора у оквиру 

Плана представљају неадекватна изграђеност и 
недовољна уређеност и опремљеност овог простора, 
односно нерационално коришћење грађевинског 
земљишта. 

Ограничавајући фактор представља, свакако и 
чињеница да се у обухвату Плана налази сточна и 
кванташка пијаца, као и полигон за обуку возача, 
садржаји које је неопходно дислоцирати из овог дела 
града. 

Ограничења за коришћење простора у оквиру 
Плана представљају и нерешени имовински односи и 
њихово уклапање са планираним решењима. 

 
1.5. Трасе, коридори и капацитети  
        инфраструктуре 
 
1.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом оивичен је делом 

Улице Бруски пут (са западне стране) која се поклапа 
са државним путем I Б реда број 38, делом Улице 
Кнеза Милоша (са северне стране) која се такође 
поклапа са државним путем I Б реда број 38, делом 
Улице Аеродромске (са источне стране) која се 
поклапа са државним путем II А реда број 415 и 
Улицом Шаначком и Улицом Жртава Фашизма (са 
јужне стране), које су са савременим коловозним 
застором. 

Паркирање возила на простору обухваћеним 
Планом детаљне регулације врши се на парцелама 
корисника и Чкаљиној улици (управно паркирање ван 
коловоза). Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

 
Нивелација 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је са северне стране улицом Кнеза Милоша, 
са западне стране улицом Бруски пут (деоница 03803 
Државног пута IБ реда бр.38), са источне стране 
улицом Аеродромском и са јужне стране делом улице 
Шаначка и улице Жртава фашизма. Све улице су са 

савременим коловозним застором и са свом пратећом 
комуналном инфрастуктуром. 

У оквиру комплекса већи део планом предви-
ђених саобраћајница је изграђен и са савременим 
коловозним застором је, а све у складу са предви-
ђеним габаритом и предвиђеној нивелацији. Такође, 
изграђене саобраћајнице прате и све друге планом 
предвиђене инфрастуктуре. 

Терен посматраног комплекса спада у категорију 
равничарског терна, који нивелацијски генерално 
благо пада ка северу и западно ка Бруском путу 
(Државни пут IБ реда бр.1.5.2.  

  
1.5.2. Хидротехничке инсталације 
 
• Водовод 
 
У оквиру подручја плана на западној страни, 

паралелно са Бруским путем пролази магистрални 
цевовод Ø500 и Ø1000 мм који доводи воду из 
фабрике воде у Мајдеву. На овај магистрални цевовод 
прикључен је дистрибутиван цевовод од TPE цеви 
Ø225мм који је изведен у саобраћајници паралелној 
Бруском путу. У свим постојећим саобраћајницама 
које се налазе у обухвату плана је изведена улична 
водоводна мрежа. 

 
• Канализација отпадних вода 
 
На западној страни предметног плана паралелно 

са Бруским путем изведен је Кошијски колектора 
отпадних вода који је део примарне канализационе 
мреже Града Крушевца са одводом до централног 
постројења за пречишћавање отпадних вода, а који 
одводи отпадне воде из дела града који се налази дуж 
Бруског пута, до Липовца. У свим изграђеним 
саобраћајницама у насељу је изграђена канали-
зациона мрежа, мрежа канализације отпадних вода, 
која се укључује у поменути Кошијски колектор 
отпадних вода. 

 
• Одводњавање 
 
Дуж Бруског пута приликом реконструкције 

улице изведена је атмосферска канализација тј. 
регулација Кошијског потока која је нивелационо 
постављена више у односу на површину која је 
предмет овог плана и на њу није могуће прикључити 
атмосферске воде са локације. 

Паралелно са Бруским путем у саобраћајници 
која се налази на простору ПДР ''Стари аеродром фаза 
I'' је изведен атмосферски колектор Ø800мм који 
прикупља атмосферске воде са сливне површине 
целокупног насеља Стари аеродром и одводи 
прикупљене воде ка атмосферској канализацији у 
улици Р. Милошевића. 

Треба напоменути да је локација која је 
обухваћена планском документацијом каракте-
ристична по плитком водонепропусном слоју. Ово 
има за последицу да се са сливне површине скупља 
велика количина процедних вода и долази до 
забаривања у најнижим деловима локације, а који се 
налазе у зони дуж Бруског пута. Услед тога је 
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потребно предвидети мере за снижавање нивоа 
процедних вода у критичним деловима локације. 

Атмосферска канализација у формираним 
саобраћајницама је изведена и прикључена на 
атмосферски колектор који атмосферске воде одводи 
ка улици Р.Милошевића, са сливом ка реци Расини. 

 
1.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје 

електроенергетски објекти и водови чији је списак дат 
у претходним условима “ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац. 

Постојећа НН мрежа изведена је делимично 
кабловским водовима 1kV, а делимично ваздушном 
НН мрежом, која је изведена на бетонским стубовима 
са Ал-Че проводницима и са СКС-ом 

Постојећи кабловски водови 10kV, кабловски 
водови 1kV и ваздушна НН мрежа су приказани у оној 
мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу. 

  
1.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана, телекому-

никационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационих центара РДЛУ Прњавор и РДЛУ 
Шумице, и приступних уређаја ОЛТ Прњавор и ИП 
МСАН Мудраковац. Локације комутационих центара 
и приступних уређаја се налазе изван граница плана. 

На подручју ПДР-а постоји изграђена бакарна и 
оптичка дистрибутивна и разводна кабловска ТК 
мрежа. 

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у 
којој се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама. 

На подручју ПДР-а Услуге мобилне телефоније 
су омогућене преко базне станице КС 72/КС Сточна 
пијаца. Локација ове базне станице је приказана у 
графичком прилогу. 

 
1.5.5. Енергофлуиди 
 
• Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметном Планом не 

постоји изграђена инсталација градског топлифи-
кационог система (дистрибутивни топловод). 

  
• Гасификација 
 
Према програму гасификације града Крушевца на 

подручју Плана, за потребе гасификације 
потенцијалних потрошача, изграђена је дистибутивна 
гасоводна мрежа (ДГМ) ниског притиска.  

Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска 
(притисак до 4 бара) изграђена је од полиетиленских 
цеви.  

Трасе постојеће гасоводне мреже приказане су у 
графичком прилогу. 

 
1.6. Зеленило 
 
Зеленило у обухвату Плана је реализовано у 

мањој мери. Заступљени су дрвореди у појасу 

регулације реализованих улица и зеленило на 
уређеној површини чији је централни мотив 
Споменик кнеза Лазара.  

Заступљене су врсте декоративних својстава, 
углавном листопадне врсте Acer platanoides 
´Drummondii´, Sorbus aucuparia, Liquidambar 
styraciflua и др., разне четинарске форме Thyja sp., 
Chamaecyparis sp. и др., док се у спрату жбуња јављају 
Berbrris. Sp, Spiraea sp. и др.  

Саданице су старости мање од десет година, тако 
да још нису показале пун ефекат у смислу хигијенско-
санитарне, и улоге у регулацији микроклиматских 
услова микро средине. 

 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Планирана концепција простора 
 
2.1.1. Просторна, функционална и визуелна 

концепција подручја плана са окружењем 
 
Простор обухвата Плана припада зони 

централних функција и  у непосредном контакту је са 
државним путем првог I Б реда број 38 (Улица Бруски 
пут, Улица Кнеза Милоша) и државним путем II А 
реда број 415 (Улица Аеродромска) који представљају 
једне од главних путних праваца уласка и изласка из 
града. 

Просторна и функционална организација Плана 
обухваћеног подручја проистекла је из развојних 
циљева града дефинисаних вишим планским 
документима, стратешким градским документима 
(Програм развоја туризма, План одрживе урбане 
мобилности, Акциони план за младе и др.), као и 
потребом за усклађивањем намене грађевинског 
подручја са захтевима тржишта. 

Планом се задржава урбана матрица  чија је 
реализација започета по предходно донетој 
урбанистичкој документацији. Улице са већ 
утврђеним трасама и адекватним профилима који 
омогућавају оптимални комфор за коришћење 
простора су као такве задржане. Планиране су и нове 
саобраћајнице, за приступ грађевинским парцелама, 
као логичан наставак саобраћајница планираних 
предходним Плановима. Планирана је пешачко-
бициклистичка комуникација која од парка 
„Слободиште“ повезује планиране садржаје са 
комерцијалним садржајима у северном делу Плана. 

Оваквим концептом остварена је организација 
јединственог простора намењеног пешацима и 
бициклистима за различите намене. 

Планирана је уз улицу Аеродромску и уз улицу 
Хероја са Кошара у западном делу плана, изградња 
објеката вишепородичног становања са 
комерцијалним делатностима, у непрекинутом низу, 
спратности П+3. 

У центраном делу предметног подручја, а уз 
новоизграђене саобраћајнице и реализовану парков-
ску површину, планирана је изградња слободно-
стојећих објеката вишепородичног становања са 
комерцијалним садржајима и објеката комерцијалних 
делатности, спратности П+4, П+6. 

За парцеле које су у непосредном контакту са 
парком дата је обавезујућа грађевинска линија, због 
формирања јединственог архитектонског израза. 
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Унаставку централно, планирана је парковска 
површина око које је предвиђена изградња 
вишепородичних стамбених објеката спратности 
П+6, П+8 и бочно П+4 

Планирани су и садржаји спорта и рекреације са 
парковским површинама у делу где је реализација 
изградње фудбалског стадиона у току. Поред 
спортских објеката, у оквиру планираног спортског 
комплекса могућа је реализација и капацитета 
комерцијалних делатности (трговина и угости-
тељство туризам, пословање и сл.) који морају бити 
усклађени са спортском наменом комплекса. 

Јужније, а уз улицу Аеродромску планурани су 
садржаји комерцијалних делатности и пословања, у 
смислу канцеларијских пословних простора, већих 
простора и комплекса намењених комерцијалном 
пословању, трговачко-пословни центри, пословни 
објекти, велики маркети, сервиси, изложбени 
простори, простори за продају намештаја и др., 
објеката у функцији туризма: хотели, мотели, 
апартмани и сл., са свим пратећим садржајима. 

Док је уз улицу Хероја са Кошара планирана 
изградња објеката привредних делатности, односно 
индустријска и занатска производња високе или 
посебно еколошки чисте технологије, технологије 
унапређене производње, одрживе производне 
технологије и сл., које чине јединствен комплекс или 
више појединачних груписаних локација. Планирана 
је изградња објеката комерцијалних делатности, у 
смислу трговине, пословања, сервиса, изложбених 
простора и простора за продају, угоститељство, 
туризам, пословање и сл., објекти за спорт и 
рекреацију, у смислу спортских хала, објекати 
сајамског, изложбеног и мултифункционалног 
карактера и сл. 

У крајњем јужном делу делимично је реализована 
целина са привредним објектима. 

Планира се изградња објеката јавних функција 
(Суд у централном делу Плана, вртић и постојећа 
метеоролошка станица уз улицу Аеродромску). 

Северно од дечијег вртића планирана је пешачка 
стаза, која представља везу између планираних 
садржаја и стамбеног насеља са источне стране. 

Уз улицу Бруски пут, дуж саобраћајнице је 
планиран појас зеленила, односно линеарно зеленило  
са циљем визуелне заштите, маскирања и ублажавања 
буке, естетског обликовања простора и регулисања 
микроклиматских елемената. Зеленило је 
организовано је у виду зелених баштица са 
формирањем дрвореда са учешћем жбунастих врста и 
травњаком, планирано је и постављање урбаног 
мобилијара, фитнес справа, клупа као и изградња 
пешачких стаза.  

У наставку је планирана изградња објеката 
комерцијалних делатности, у смислу трговачких, 
трговачко-пословних центара, велики маркети, 
сервиси и сл. који могу служити за обављање 
привредних делатности (занатска производња, 
гараже, радионице, сервиси и сл.). Приступ овим 
садржајима је забрањен из улице Бруски пут. 
Планиран је преко улице хероја са Кошара која је 
паралелна са улицом Бруски пут и представља главни 
инфраструктурни коридор унутар подручја Плана и 
директно повезује садржаје на читавој локацији 
Старог аеродрома. 

Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром.  

 
2.1.2. Подела подручја на карактеристичне 

урбанистичке зоне и блокове 
 
Обухват плана представља део просторне 

стамбено-мешовите зоне, дефинисан Планом 
Генералне регулације „Југ“ као урбанистичка 
подцелина 4.4.3 и део подцелине 4.4.4. 

На основу анализе постојећег стања, већ урађених 
планова и сагледавања потенцијала простора за даљи 
развој, планираних интервенција и дефинисане 
намене планом вишег реда, подручје обухвата плана 
подељено је на 7 урбанистичких зона. 

 
Урбанистичка зона 1 
 
Површине 5.40ха, формирана је у северном делу 

Плана, уз улицу Бруски пут, улицу Аеродромску и 
улицу Кнеза Милоша. 

детаљна намена – комерцијалне делатности тип 
КД-01 

Ова зона је делимично реализована објектима 
комерцијалних делатности (трговачки центри – 
„шопинг центар Крушевац“ и „Лидл“), са паркинг 
простором и бензинска пумпа „Нис петрола. Започета 
је реализација зеленила и парковских садржаја у 
западном и северном делу зоне. 

 
Ознака 

зоне 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна намена тип намена тип 

 

1. 
комерцијалне 

делатности 
КД-01 

 
зеле-
нило 

зеленило уз комер-
цијалне делатности 
парк 

 

начин реализације – изградња, реконструкција 
 
Урбанистичка зона 2 
 
Површине 5.50ха, наставља се на урбанистичку 

зону 1 и ослања на улицу Аеродромску. 
Са северне стране се граничи улицом Крфском, са 

јужне улицом Чкаљином и са западне стране улицом 
Хероја са Кошара. 

Ова зона је подељена на 4 урбанистичка блока. 
 
Урбанистички блок 2.1. 
 
детаљна намена – вишепородично становање тип 

ВС-02 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања макс.спратности П+3 са подземним 
паркирањем у једној или више етажа. 

Постојећи објекти планирани су за уклањање.  
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

компатибилна намена – комерцијалне делатности 
типа КД-02 која подразумева различите врсте посло-
вања, услуга, трговину, угоститељство, туризам,  и сл.. 
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У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање комерцијалних делатности у приземним и вишим 

етажама. 
Намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина. 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

2.1. становање ВС-02 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
 

зеленило зеленило у 
стамбеним 
зонама 
линеарно 
зеленило 

 
 
начин реализације – изградња 
 
Урбанистички блок 2.2. 
 
детаљна намена – вишепородично становање тип 

ВС-02 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања макс.спратности П+3  са подземним 
паркирањем у једној или више етажа. 

Обавезно је уређење слободних површина 
формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 

са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

типа КД-02 која подразумева различите врсте 
пословања, услуга трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.). 

 
У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 

комерцијалних делатности. у приземним и вишим 
етажама 

 
 

Намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина. 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

2.2. становање ВС-02 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
 

зеленило зеленило у стамбеним 
зонама 
линеарно зеленило 

 
 
начин реализације – изградња 
 
Урбанистички блок 2.3. 
 
детаљна намена – вишепородично становање тип 

ВС-03 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања макс.спратности П+4 са подземним 
паркирањем у једној или више етажа. 

 

Обавезно је уређење слободних површина 
формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

компатибилна намена – комерцијалне делатности 
типа КД-02 која подразумева различите врсте 
пословања, услуга, трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.). 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности у приземним и вишим 
етажама. 
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Намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина. 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

2.3. становање ВС-03 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
КД-041 

зеленило зеленило у 
стамбеним 
зонама 
линеарно 
зеленило 

 
 
начин реализације – изградња 
 
Урбанистички блок 2.4. 
 
детаљна намена – вишепородично становање тип 

ВС-04 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања макс.спратности П+6  са подземним 
паркирањем у једној или више етажа. 

Обавезно је уређење слободних површина 
формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 

адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

типа КД-02 која подразумева различите врсте 
пословања, услуга трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.) и објеката комерцијалних 
делатности типа КД-041 које подразумевају 
делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
хостели,  апартмане и сл. 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. у приземним и вишим 
етажама.

 
 

Намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина. 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

2.4. становање ВС-03 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
КД-041 

зеленило зеленило у стамбеним 
зонама 
линеарно зеленило 

 
 
начин реализације – изградња 
 
Урбанистичка зона 3 
 
Површине 13.0ха, наставља се на урбанистичку 

зону 3 и ослања на улицу Аеродромску. 
Са северне стране се граничи улицом Чкаљином, 

са западне стране улицом Хероја са Кошара и са јужне 
стране новоизграђеном улицом. 

Ова зона је подељена на 7 урбанистичких блокова. 
 
Урбанистички блок 3.1. 
 
детаљна намена – вишепородично становање тип 

ВС-02 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања макс.спратности П+3 са подземним 
паркирањем у једној или више етажа. 

 
 
 

Постојећи објекти планирани су за уклањање.  
 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

компатибилна намена – комерцијалне делатности 
типа КД-02 која подразумева различите врсте 
пословања, услуга трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.) и објеката комерцијалних 
делатности типа КД-041 које подразумевају 
делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
хостели,  апартмане и сл. 

 
У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 

комерцијалних делатности у приземним и вишим 
етажама. 

 
 
 



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     201 
 

 

  
Намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина. 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

3.1. становање ВС-02 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
КД-041 

зеленило зеленило у 
стамбеним зонама 
линеарно зеленило 

 
 
начин реализације – изградња 
 
Урбанистички блок 3.2. 
 
детаљна намена – вишепородично становање тип 

ВС-04 
  
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања макс.спратности П+6 са подземним 
паркирањем у једној или више етажа. 

Обавезно је уређење слободних површина 
формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 

адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

типа КД-02 која подразумева различите врсте 
пословања, услуга трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.) и објеката комерцијалних 
делатности типа КД-041 које подразумевају 
делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
хостели,  апартмане и сл. 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. у приземним и вишим 
етажама. 

 
 

Намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина. 

 
Ознака 
блока Намена површина Компатибилна намена 

 
детаљна 
намена 

 

 
тип 

 
намена 

 
тип 

3.2. становање ВС-04 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
КД-041 

 
зеленило 

 
зеленило у 
стамбеним 

зонама 
линеарно 
зеленило 
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начин реализације – изградња 
 
Урбанистички блок 3.3. 
 
детаљна намена – јавне функције 
 
Планирана је изградња објекта јавних функција макс.спратности П+4 (администрација, управа и сл.). 
Обавезно је уређење слободних површина формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу са 

наменом објекта и контактним садржајима уз адекватан избор декоративног зеленила, расвете и поплочања. 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

3.3. јавне 
функције 

У зеленило зеленило јавних 
функција 
линеарно 
зеленило 

 
начин реализације – изградња 
 
Урбанистички блок 3.4. 
 
детаљна намена – јавне функције 
 
Планирана је изградња објекта јавних функција (дечија заштита, метеоролошка станица, управа и 

администрација и сл.), макс спратности П+1  
Обавезно је уређење слободних површина формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу са 

наменом објекта и контактним садржајима уз адекватан избор декоративног зеленила, расвете и поплочања.
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

 
3.4. 

 
јавне 
функције 

 
ДЗ, МС 

 
зеленило 

 
зеленило јавних 
функција 
линеарно 
зеленило 
 

 
 
 
начин реализације – изградња и реконструкција 
 
Урбанистички блок 3.5. 
 
детаљна намена – вишепородично становање тип 

ВС-04 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања макс.спратности П+6 са подземним 
паркирањем у једној или више етажа. 

Обавезно је уређење слободних површина 
формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 

адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

компатибилна намена – комерцијалне делатности 
типа КД-02 која подразумева различите врсте 
пословања, услуга трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.) и објеката комерцијалних 
делатности типа КД-041 које подразумевају 
делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
хостели,  апартмане и сл. 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. у приземним и вишим 
етажама. 
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Намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина. 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

3.5. становање ВС-04 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
КД-041 

зеленило зеленило у стамбеним зонама 
линеарно зеленило 

 
 
 
начин реализације – изградња 
 
Урбанистички блок 3.6. 
 
детаљна намена – вишепородично становање тип 

ВС-05 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања макс.спратности П+8 са подземним 
паркирањем у једној или више етажа. 

Обавезно је уређење слободних површина 
формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 

адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

компатибилна намена – комерцијалне делатности 
типа КД-02 која подразумева различите врсте 
пословања, услуга трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.) и објеката комерцијалних 
делатности типа КД-041 које подразумевају 
делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
хостели,  апартмане и сл. 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. у приземним и вишим 
етажама

 

Намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина. 

 
Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

3.6. становање ВС-05 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
КД-041 

зеленило зеленило у 
стамбеним 
зонама 
линеарно 
зеленило 

 
 
начин реализације – изградња 
 
Урбанистички блок 3.7. 
 
детаљна намена – вишепородично становање тип 

ВС-03 
 
Планирана је изградња објекта вишепородичног 

становања макс.спратности П+4 са подземним 
паркирањем у једној или више етажа. 

Обавезно је уређење слободних површина 
формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 

адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

типа КД-02 која подразумева различите врсте 
пословања, услуга трговина, угоститељство, туризам, 
пословање и сл.) и објеката комерцијалних 
делатности типа КД-041 које подразумевају 
делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
хостели,  апартмане и сл. 

У оквиру стамбеног објекта могуће је планирање 
комерцијалних делатности. у приземним и вишим 
етажама. 
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Намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина. 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

3.7. становање ВС-03 комерцијалне 
делатности 

КД-02 
КД-041 

зеленило зеленило у стамбеним зонама 
линеарно зеленило 

 

 
начин реализације – изградња 

 
Урбанистички блок 3.8.  
 
детаљна намена – зеленило 
 

Реализована, слободна уређена, парковска површина. 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

3.8. зеленило парк - - 

 

 
начин реализације – реконстукција 
 
Урбанистичка зона 4 
 
Површине 9.50ха, наставља се на урбанистичку зону 3 и ослања на улицу Аеродромску. 
Са северне стране се граничи новоизграђеном улицом Крфском, са јужне планираном улицом и са западне 

стране улицом Хероја са Кошара. 
 
У обухвату овог блока нема изграђених објеката, осим започете реализације стадиона за фудбал. 
 
Ознака 

зоне 
Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

4. спорт и 
рекреација 

СР-01 
СР-03 

 

комерцијалне 
делатности  

КД-03 

зеленило зеленило уз спортске објекте парк 

 
детаљна намена – спорт и рекреација типа СР-01 

и СР-03 
 
Садржаји спорта и рекреације типа СР-01 

остварују се у затвореним и отвореним објектима, 
намењеним већем броју корисника различитих 
категорија, и ту спадају: спортске хале, затворени 
базени, фудбалски или вишенаменски стадиони, и сл. 

Планирана је даља изградња стадиона са 
теренима, трибинама, теренима за тренинг и свим 
неопходним пратећим садржајима. 

Спортски комплекс може садржати више 
спортских објекат типа СР-03 као што су: отворени 
спортски терени (игралишта за фудбал, кошарку, 
одбојку, рукомет, тенис, трим стазе, фитнес 
површине, дечија игралишта, терени за мини голф и 
др., ...), затворени спортски објекти (спортске хале, 
спортски балони,...). 

Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

типа КД-03  (трговина, угоститељство, туризам, по-
словање и сл.) и зеленило (зеленило уз спортске 
објекте, парк).  

Поред спортских објеката као обавезног 
садржаја, у оквиру планираног спортског комплекса 
могућа је реализација и капацитета комерцијалних 
делатности, макс. спратности П. 

Зеленило се планира као парк чији садржај осим 
зелених површина чини  опрема за рекреацију, урбани 
мобилијар, поплочане површине, уз могућност за 
организовање садржаја рекреације уз објекте спорт-
ских садржаја, као и игре и одмора становника у 
непосредном окружењу. 
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начин реализације – изградња 
 
Урбанистичка зона 5 
 
Површине 10.40ха, наставља се на урбанистичку 

зону 4 и ослања на улицу Аеродромску. 
Са северне стране се граничи планираном 

улицом, са јужне улицом Шаначком и са западне 
стране улицом Хероја са Кошара. 

Ова зона је подељена на 2 урбанистичка блока. 
 
Урбанистички блок 5.1. 
 
У обухвату овог блока тренутно су садржаји 

сточно-кванташке пијаце (бетонски платои, 
надстрешнице, портирница, помоћни објекти у 
функцији пијаце и сл.) и перионица аутомобила. 

 
 

детаљна намена – комерцијалне делатности типа 
КД-01 

 
Планирана је изградња објеката комерцијалних 

делатности типа КД-01 као трговачки, трговачко-
пословни центри и велики маркети, сервиси и сл, 
макс.спратности П+1 и објеката типа КД- 041 који су 
у функцији туризма: хотели, мотели, апартмани и сл., 
макс спратности П+5 

 
Постојећи објекти планирани су за уклањање.  
 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

5.1. комерцијалне 
делатности 

КД-01 
КД-041 

зеленило зеленило у 
комерцијалним 
зонама 
линеарно 
зеленило 

 
 
начин реализације – изградња 
 
Урбанистички блок 5.2. 
 
У обухвату овог блока нема изграђених објеката. 
 
детаљна намена – привредне делатности типа 

ПД-02 
 
Подразумева привредне делатности ван 

привредно-радних зона, типа ПД-02, макс.спратности 
П+1,  које се организују на нивоу блока или дела 
блока и чине јединствен комплекс или више више 
појединачних груписаних локација. 

Планирана је изградња објеката привредних 
делатности, односно индустријска и занатска 
производња високе или посебно еколошки чисте 
технологије, технологије унапређене производње, 

одрживе производне технологије и сл., које чине 
јединствен комплекс или више појединачних 
груписаних локација. 

 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 

 
компатибилна намена – комерцијалне делатности 

типа КД-01  (трговачки, трговачко-пословни центри и 
велики маркети, сервиси трговина, угоститељство, 
туризам, пословање и сл.), макс.спратности П+1 и 
спорт и рекреација, типа СР-01 (спортске хале, 
објекти сајамског, изложбеног и мултифункцио-
налног карактера,  спортске хале, затворени базени, и 
сл. 

 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

5.2. привредне 
делатности 

ПД-02 комерцијалне 
делатности  

КД-01 

спорт и 
рекреација 

СР-01 

зеленило зеленило у стамбеним зонама 
линеарно зеленило 

 
 
начин реализације – изградња  



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     206 
 

 

Урбанистичка зона 6 
 
Површине 8.0ха, ослања се са источне стране на 

улицу Хероја са Кошара, са западне стране на улицу 
Бруски пут, са северне стране на улицу Крфску и са 
јужне стране са привредним комплексом. 

 
У обухвату ове зоне тренутно је започета 

реализација објеката комерцијалних делатности. 
 
детаљна намена – комерцијалне делатности типа 

КД-02 
 
Планирана је изградња објеката комерцијалних 

делатности типа КД-02 као трговачки, трговачко-
пословни центри и велики маркети, сервиси и сл. 
односно могу служити за обављање привредних 

делатности (занатска производња, гараже, радионице, 
сервиси и сл.)., макс.спратности П+2 

 
компатибилна намена – зеленило 
 
Обавезно је уређење слободних површина 

формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања.  

Уз улицу Бруски пут, дуж саобраћајнице је пла-
ниран појас зеленила, односно линеарно зеленило са 
циљем визуелне заштите, маскирања и ублажавања 
буке, естетског обликовања простора и регулисања 
микроклиматских елемената. Такође је у функцији 
заштите постојећег инфраструктурног коридора 
обзиром на постојећи магистрални цевовод из правца 
фабрике воде “Мајдево“. 

 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна намена тип намена тип 

 
5.1. 

 
комерцијалне 
делатности 

 
КД-02 
 

 
зеленило 

зеленило у комерцијалним 
зонама 
заштитно зеленило 

 

начин реализације – изградња 
 
Урбанистичка зона 7 
 
Површине 10.20ха, наставља се на урбанистичку зону 5 и ослања на улицу Бруски пут. 
Са северне стране се граничи улицом Шаначком, са јужне улицом Жртава фашизма и са западне стране 

зоном породичног становања. 
Ова зона је подељена на 2 урбанистичка блока. 
 
Урбанистички блок 7.1. 
 
Блок је реализован објектима привредних делатности, фабрике „Kromberg & Schubert“. 
 
детаљна намена – привредне делатности типа ПД-02 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна намена тип намена тип 

 
7.1. 

привредне 
делатности 

 
ПД-02 

 
зеленило 

зеленило у привредним зонама 
заштитно зеленило 

 
 
начин реализације – реконструкција, изградња 
 
Урбанистички блок 7.2. 
 
У обухвату овог блока нема изграђених објеката. 
 
детаљна намена – привредне делатности типа ПД-02 
 
Подразумева привредне делатности ван 

привредно-радних зона, типа ПД-02, макс.спратности 
П+1, које се организују на нивоу блока или дела блока 
и чине јединствен комплекс или више више 
појединачних груписаних локација. 

Планирана је изградња објеката привредних 
делатности, односно индустријска и занатска 
производња високе или посебно еколошки чисте 
технологије, технологије унапређене производње, 
одрживе производне технологије и сл., које чине 
јединствен комплекс или више појединачних 
груписаних локација. 

Обавезно је уређење слободних површина 
формирањем зеленила. Зеленило се планира у складу 
са наменом објекта и контактним садржајима уз 
адекватан избор декоративног зеленила, расвете и 
поплочања. 
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компатибилна намена – комерцијалне делатности 
типа КД-01  (трговачки, трговачко-пословни центри и 
велики маркети, сервиси трговина, угоститељство, 
туризам, пословање и сл.), макс.спратности П+1 и спорт 

и рекреација, типа СР-01 (спортске хале, објекти 
сајамског, изложбеног и мултифункцио-налног 
карактера,  спортске хале, затворени базени, и сл. 

 
 

Ознака 
блока 

Намена површина Компатибилна намена 

детаљна 
намена 

тип намена тип 

7.2. привредне 
делатности 

ПД-02 комерцијалне 
делатности  

КД-01 

спорт и 
рекреација 

СР-01 

зеленило зеленило у 
стамбеним 
зонама 
линеарно 
зеленило 

 

начин реализације – изградња 
 
 
2.2. Планирана намена површина и објеката и могућност компатибилних намена 
 
Површине у обухвату Плана планиране су као површине јавних намена и површине осталих намена. 
Као површине јавне намене дефинисане су: 
 јавне функције (дечија заштита, метеоролошка станица, управа и администрација) 
 површине за спорт и рекреацију 
 енергетска инфраструктура (ТС, МРС), 
 саобраћајне површине, 
 пешачке стазе 
 зелене површине  (парковске површине, инфраструктурни коридор, линијско зеленио, пешачке и 

бициклистичке стазе) 
Као површине осталих намена дефинисане су: 
 површине за становање, 
 површине за комерцијалне делатности, 
 површине за привредне делатности. 

 

 
2.3. Биланс површина 

 
Урбанистички блокови са планираним наменама 

 

Ознака 
урб.зоне/ 
блока 

Детаљна намена Компатибилна намена 

1. 
комерцијлне делатности 
(тип КД-01) 

зеленило 

2.1. 
вишепородично становање 
(тип ВС-02) 

комерцијлне делатности (КД-02)  
зеленило 

2.2. 
вишепородично становање 
(тип ВС-02) 

комерцијлне делатности (КД-02)  

зеленило 

2.3. 
вишепородично становање 
(тип ВС-03) 

комерцијлне делатности (КД-02, КД-041)  
зеленило 

3.1. 
вишепородично становање 
(тип ВС-02) 

комерцијлне делатности (КД-02, КД-041)  
зеленило 
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3.2. 
вишепородично становање 
(тип ВС-04) 

комерцијлне делатности (КД-02, КД-041)  
зеленило 

3.3. јавне функције (У) зеленило 

3.4. јавне функције (ДЗ, МС) зеленило 

3.5. 
вишепородично становање 
(тип ВС-04) 

комерцијлне делатности (КД-02, КД-041)  
зеленило 

3.6. 
вишепородично становање 
(тип ВС-05) 

комерцијлне делатности (КД-02, КД-041)  
зеленило 

3.7. 
вишепородично становање 
(тип ВС-03) 

комерцијлне делатности (КД-02, КД-041)  
зеленило 

3.8. зеленило (парк) - 

4 
спорт и рекреација (СР-01,СР-03) 
 

комерцијлне делатности (КД-03) 
зеленило 

5.1. 
комерцијлне делатности 
(КД-01, КД-041) 

зеленило 

5.2. привредне делатности (ПД-02) 
комерцијалне делатности (КД-01) 
спорт и рекреација (СР-01) 
зеленило 

6 
комерцијлне делатности 
(тип КД-01) зеленило 

7.1. привредне делатности (ПД-02) зеленило 

7.2. 

привредне делатности (ПД-02) комерцијалне делатности (КД-01) 

спорт и рекреација (СР-01) 
зеленило 

 

 

Биланс површина грађевинског земљишта 

 

намена површина 

постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

вишепородично становање - - 10.70 17.30 

комерцијалне делатности 11.50 18.50 10.70 17.30 

јавне функције 0.50 0.80 1.60 2.60 

привредне делатности 6.20 10.00 13.30 21.50 

неизграђене површине 35.00 56.40 - - 

саобраћајнице у укупном профилу  6.00 9.60 12.50 20.20 

зеленило 2.80 4.70 4.30 7.00 

спорт и рекреација - - 8.60 13.60 

комунална инфраструктура - - 0.30 0.50 

УКУПНО 62.00 100 62.00 100 
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2.4. Услови за уређење површина и објеката 

јавне намене 
 
Површине и објекти јавне намене су простори 

опредељени за уређење и изградњу објеката јавне 
намене или јавних површина за које је могуће 
утврђивање јавног интереса у складу са посебним 
законом. 

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. 

Као површине јавне намене опредељене су: 
 
• јавне функције (дечија заштита, метеоро-

лошка станица, управа и администрација), 
• површине за спорт и рекреацију, 
• енергетска инфраструктура (ТС, МРС), 
• саобраћајне површине, 
• пешачке стазе. 

• зелене површине  (парковске површине, 
инфраструктурни коридор, линијско зеленио, 
пешачке и бициклистичке стазе) 

Површине јавне намене су одређене и јасно 
дефинисане регулационим линијама, пописом 
катастарских парцела, аналитичко-геодетским 
елементима за пренос на терен и планом површина 
јавне и остале намене. 

 
2.4.1. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

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

Површине јавне намене одређене су Планом као 
припадајуће катастарске парцеле и делови парцела 
које чине јавну површину и одвојене су регулационом 
линијом од површина за друге јавне и остале намене. 

 
 

Jавне саобраћајне површине – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела бр. 1 
КО Крушевац: 

део: 2635/15 

цела: 2635/18 

Грађевинска парцела бр. 2 КО Крушевац: 

цела: 2635/20 

Грађевинска парцела бр. 3 КО Крушевац: 

цела: 6120 

Грађевинска парцела бр. 4 КО Крушевац: 

цела: 6114 

Грађевинска парцела бр. 5 
КО Крушевац: 

део: 2635/62 

цела: 2635/65 

Грађевинска парцела бр. 6 
КО Крушевац: 

целе: 2635/54 и 2635/7 

Грађевинска парцела бр. 7 
КО Крушевац: 

цела: 2635/48 

Грађевинска парцела бр. 8 КО Крушевац: 

део: 2635/62 

целе: 2635/50 и 2635/55 

Грађевинска парцела бр. 9 КО Крушевац: 

делови: 2635/26, 2635/28 и 2637/10 

цела: 2635/23 

Грађевинска парцела бр. 10 КО Крушевац: 

део: 2635/35 

целе: 2635/132, 2635/37, 2635/36 и 2636/6 
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Грађевинска парцела бр. 11 
КО Крушевац: 

цела: 2635/39 

Грађевинска парцела бр. 12 КО Крушевац: 

део: 2635/26 

целе: 2635/43 и 2635/44 

Грађевинска парцела бр. 13 КО Крушевац: 

делови: 2635/26, 2637/6 и 2637/1 

Грађевинска парцела бр. 14 
КО Крушевац: 

цела: 2637/18 

Грађевинска парцела бр. 15 
КО Крушевац: 

делови: 2637/1, 2637/3, 2637/6 и 2637/5 

Грађевинска парцела бр. 16 КО Крушевац: 

делови: 2637/1, 6051, 2637/3, 2637/8, 2637/9 и 2637/5 

целе: 2637/15 

Грађевинска парцела бр. 17 
КО Крушевац: 

цела: 2638/4 

Грађевинска парцела бр. 18 КО Крушевац: 

део: 2638/2 

цела: 2638/5 

Грађевинска парцела бр. 19 
КО Крушевац: 

цела: 6116 

 
 
 

Jавне пешачке стазе – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела бр. 19 КО Крушевац: 

цела: 6116 

Грађевинска парцела бр. 20 КО Крушевац: 

делови: 2635/64 и 2635/62 

цела: 2635/94 

Грађевинска парцела бр. 21 КО Крушевац: 

делови: 2635/57 и 2635/62 

целе: 2635/59, 2635/61 и 2636/8 

Грађевинска парцела бр. 22 КО Крушевац: 

део: 2635/57 

Грађевинска парцела бр. 23 КО Крушевац: 

део: 2635/26 

Грађевинска парцела бр. 24 КО Крушевац: 

део: 2635/26 

Грађевинска парцела бр. 25 КО Крушевац: 

део: 2635/26 
целе: 2635/22, 2635/120 и 2635/135 
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Грађевинска парцела бр. 26 
КО Крушевац: 

део: 2635/35 
цела: 2635/68 

Грађевинска парцела бр. 27 КО Крушевац: 

део: 6051 
 
 
 
Jавне зелене површине – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела бр. 28 КО Крушевац: 

део: 2635/15 

Грађевинска парцела бр. 29 КО Крушевац: 

део: 2635/15 

Грађевинска парцела бр. 30 
КО Крушевац: 

цела: 2635/66 

Грађевинска парцела бр. 31 КО Крушевац: 

цела: 2635/128 

Грађевинска парцела бр. 32 
КО Крушевац: 

цела: 2635/127 

Грађевинска парцела бр. 33 
КО Крушевац: 

цела: 2635/126 

Грађевинска парцела бр. 34 КО Крушевац: 

цела: 2635/122 

Грађевинска парцела бр. 35 
КО Крушевац: 

цела: 2635/124 

Грађевинска парцела бр. 36 КО Крушевац: 

цела: 2635/46 

Грађевинска парцела бр. 37 КО Крушевац: 

цела: 2635/52 

Грађевинска парцела бр. 38 КО Крушевац: 

цела: 2635/41 

Грађевинска парцела бр. 39 КО Крушевац: 

цела: 2635/26 

Грађевинска парцела бр. 40 КО Крушевац: 

цела: 2635/24 

Грађевинска парцела бр. 41 КО Крушевац: 

цела: 2635/134 
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Грађевинска парцела бр. 42 КО Крушевац: 

цела: 2635/125 

Грађевинска парцела бр. 43 КО Крушевац: 

цела: 2635/123 

Грађевинска парцела бр. 44 КО Крушевац: 

цела: 2635/31 

Грађевинска парцела бр. 45 КО Крушевац: 

цела: 2635/33 

Грађевинска парцела бр. 46 КО Крушевац: 

цела: 2637/13 

Грађевинска парцела бр. 47 КО Крушевац: 

цела: 6049 

Грађевинска парцела бр. 48 КО Крушевац: 

цела: 2635/137 

Грађевинска парцела бр. 49 КО Крушевац: 

цела: 2635/136 

 

Jавне површине за енергетику – грађевинске парцеле 

 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела бр. 50 
КО Крушевац: 
цела: 2635/117 

Грађевинска парцела бр. 51 
КО Крушевац: 
цела: 2635/116 

Грађевинска парцела бр. 52 
КО Крушевац: 
делови: 2635/64 и 2635/63 

Грађевинска парцела бр. 53 
КО Крушевац: 
цела: 2635/121 

Грађевинска парцела бр. 54 
КО Крушевац: 
цела: 2635/131 

Грађевинска парцела бр. 55 
КО Крушевац: 
део: 2637/17 

Грађевинска парцела бр. 56 
КО Крушевац: 
цела: 2635/129 

Грађевинска парцела бр. 57 КО Крушевац: 
део: 2637/1 
цела: 2637/4 
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Грађевинска парцела бр. 58 
КО Крушевац: 
цела: 2637/1629 

Грађевинска парцела бр. 59 
КО Крушевац: 
цела: 2637/19 

Грађевинска парцела бр. 65 
КО Крушевац: 
део: 2637/11 

 
 
Jавне површине за јавне функције – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела бр. 60 

(Суд) 
КО Крушевац: 

целе: 2635/21 и 2635/49 

Грађевинска парцела бр. 61 

(метеоролошка станица) 
КО Крушевац: 

цела: 2635/6 

Грађевинска парцела бр. 62  

(ДЗ) 
КО Крушевац: 

цела: 6175 

 
 
Jавне површине за спорт и рекреацију – грађевинске парцеле 
 

Јавна површина катастарске парцеле 

Грађевинска парцела 

бр. 63 
КО Крушевац: 

делови: 2637/17, 2637/1 и 2637/4 

Грађевинска парцела 

бр. 64 

 

КО Крушевац: 

део: 2637/1 

 
 
 
2.4.2. Услови за уређење јавних саобраћајних 

површина 
 
(графички прилог бр. 3 "Регулационо-нивела-

циони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина"; графички прилог бр.4 "План грађевин-
ских парцела за јавне намене (са аналитичко 
геодетским елементима за обележавање") 

 
2.4.2.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Елементи решења из Плана Генералне регулације 

„Југ“ 
Планом Генералне регулације „Југ“ Улица Брус-

ки пут, Улица Кнеза Милоша и Улица Аеродромска 
су дефинисане као делови примарне саобраћајне 
мреже Града Крушевца. 

 

Функционални ранг саобраћајница и њихови 
елементи регулације 

 
У функционалном смислу Улица Бруски пут, 

Улица Кнеза Милоша и Улица Аеродромска 
представљају ободне саобраћајнице за посматрани 
простор, којима се одвија транзитни саобраћај, а 
такође служе и за непосредни приступ до парцела 
корисника, док све остале улице служе као приступне 
саобраћајнице и за одвијање унутарблоковског 
саобраћаја. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Све ободне улице служе за одвијање 

међуградског и међумесног саобраћаја, а такође 
служе и за непосредни приступ до парцела корисника. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући према условима овог Плана и у складу са 
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сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, пре-

двиђено је да све улице задржавају са постојећим 
габаритима. 

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 
планиране са следећим елементима: 

• саобраћајница планирана (улица Бруски пут – 
О1 – О2 – О8 – О4 – улица Аеродромска) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
7.00 метара, са обостраним тротоарима ширине 2.00 
метара; 

• планирана саобраћајница (О4 – О5 – О10) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са обостраним тротоарима 
ширине 1.50 метара; 

• планирана саобраћајница (О2 – О3 – О4) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са обостраним тротоарима 
ширине 2.00 метара (у делу улице је планирано и 
управно паркирање ван коловоза); 

• планирана саобраћајница (О2 – О6 – О5) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5.50 метара, са обостраним тротоарима 
ширине 1.50 метара (у делу улице је планирано и 
управно паркирање ван коловоза); 

• планирана саобраћајница (О13 – улица 
Аеродромска) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, са 
обостраним тротоарима ширине 2.00 метара; 

• планирана саобраћајница (О9 – О11) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, са обостраним бициклистичким 
стазама ширине 1.50 метара и са обостраним 
тротоарима ширине 2.00 метара; 

• планирана саобраћајница (О12 – О11 – улица 
Аеродромска) за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, са 
обостраним тротоарима ширине 2.00 метара и 
једностраним зеленилом ширине 2.00 метара; 

• планирана бициклистичко – пешачка 
саобраћајница која повезује улицу Бруски пут и 
Улицу Крфску, ширине 8.00 метара. 

• Приступ на (са) ободних саобраћајница треба 
да буде строго контролисан и то: 

• приступ на (са) улице Бруски пут није 
дозвољен осим у зони кружне раскрсницe са улицом 
Краља Александра ујединитеља, са свим дозвољеним 
смеровима као и зони планиране кружне раскрсницe 
са улицом (улица Бруски пут – О1 – О2 – О8 – О4 – 
улица Аеродромска); 

• приступ на (са) улице Кнеза Милоша није 
дозвољен; 

• приступ на (са) улице Аеродромске је 
дозвољен, и то само са десним скретањима на (са) 
локације. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

у свим ободним саобраћајницама. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем, осим у улицама где 
је предвиђена посебна бициклистичка стаза. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 

Планом је предвиђена и посебна бициклистичко 
– пешачка саобраћајница (без моторног саобраћаја) 
која правцем југозапад - североисток спаја Улицу 
Бруски пут (у зони Слободишта) и Улицу Крфску. 

 
Посебне обавезе према кретању особа са 

инвалидитетом 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутарблоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 
2.4.2.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно 
намени и врсти делатности која се обавља према 
важећим плановима, правилницима и нормативима. 

Поред паркинг места на парцелама корисника, 
планира се и изградња јавних паркинг места  (управно 
паркирање ван коловоза) у следећим саобра-
ћајницама: 

 
• (О2 – О3 – О3) и  
• (О2 – О6 – О5). 
 
Паркирање ван коловоза планира се са 

уласком/изласком са планиране саобраћајнице                         
(О9 – О11). 

Паркирање на коловозу саобраћајница на про-
стору плана није дозвољено. 

 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
• За паркирање возила за објекте спорта и 

рекреације потребан број паркинг обезбеђује се на 
сопственој грађевинској парцели, и то једно паркинг 
место за путничка возила и / или 1 ПМ на 100 
гледалаца за аутобусе. 

• За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, како теретних, тако и 
путничких и то једно паркинг место или једно 
гаражно место на 70м2 корисне површине пословног 
простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2 
корисног простора, трговину на мало – једно  ПМ на 
100м2 корисног простора, угоститељске објекте – 
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једно ПМ на користан простор за осам столица, 
хотелијерску установу – једно ПМ на користан 
простор за десет кревета. 

• За паркирање возила за сопствене потребе 
(путничких и теретних возила, као и ма¬шина), 
власници објеката привредних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, тако да 
је број паркинг места једнак броју 50% радника из 
прве смене. 

• За паркирање возила за сопствене потребе 
власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора. 

• За паркирање возила за објекте јавних 
функција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике уређује се на 
грађевинској парцели, а у складу са наменом објекта: 
здравствене, образовне и административне установе – 
једно ПМ на 70м2 корисног простора, позориште или 
биоскоп – једно ПМ на користан простор за тридесет 
гледалаца. 

Обезбедити потребан број паркинг места за 
возила особа са посебним потребама и у складу са 
важећим Правилником која регулише ову област. 

Подземне гараже планирају се испод објеката, у 
габариту или изван габарита објекта. 

Дозвољена је изградња више подземних етажа, 
под условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

Подземне гараже се не урачунавају при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно индекса 
изграђености (ИИ). 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

 
4.4.2.3. Нивелација 
 
Нивелационим решењем дефинисани су 

нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површиинама и извршено њихово усклађивање. 

Нивелационо решење саобраћајница и целог 
комплекса условљено је начином прикључка 
приступних саобраћајница на градске саобраћајнице 
ул.Аеродромска и ул. Бруски пут, које у потпуности 
задржавау постојеће нивелационо решење. 

У нивелационом смислу све изграђене 
саобраћајнице у оквиру комплекса са савременим 
коловозним застором задржавају своје нивелете 
коловоза и тротоара. 

Уколико се предвиђа проширење или девијација 
неке од улица са савременим коловозним застором 
њена кота нивелете остаје иста обзиром да су на исту 
већ наслоњени и прилагођени контактни улази и 
објекти. 

Нивелација приказаних планираних саобраћајних 
површина дефинисана је апсолутним котама до на 
тачност од 1cm, на карактеристичним преломима, као 
и на планираним укрштајима у нивоу. Уздужни 
падови се крећу од 0.10% до 1.92%, дефинисани су 
смером пада и растојањем између тачака. 

Попречни падови постојећих саобраћајница се 
задржавају, а за новопланиране саобраћајнице 

дефинише се једнострани попречни пад вредности 
мах 2.5% у правцу. 

Денивелација колских површина у односу на 
пешачке и слободне површине, препоручује се 
применом непрелазних ивичњака висинске разлике 
12-15цм, осим на местима улаза у колективне или 
индивидуалне поседе и намене.  

Попречни падови пешачких комуникација треба 
да су у вредностима од око 2.0 % са смером пада ка 
коловозу, а исти да се у максималној могућој мери 
опреме атмосферским колекторима. 

Поред примене подужних и попречних падова, 
као начин дренирања и одводњавања простора 
предлаже се искључиво систем атмосферске 
инфраструктуре. 

Из нивелационог плана и на основу сагладавања 
планираних саобраћајница, може се закључити да све 
саобраћајнице испуњавају прописане техничке 
услове, па су самим тим техничке оправдане и могуће. 
Из срачунатих просечних падова терена на подручју 
Старог аеродрома може се закључити да је 
предвиђена намена површина узела у обзир природне 
услове – конфигурацију терена. 

 
2.4.3. Услови за уређење површина за 

инфраструктурне објекте и комплексе 
 
Трасе инсталација морају се пројектно 

усагласити са постојећим инсталацијама поред и 
испод државних путева. 

 
2.4.3.1. Хидротехничке инсталације 
(графички прилог бр. 5 "Водоводна и канали-

зациона мрежа и објекти") 
 
Водовод 
 
У зони постојећег магистралног водовода Ø500 и 

Ø1000 мм потребно је формирати заштитини појас у 
коме није дозвољено градити никакве објекте. Овај 
заштитини појас је укупне ширине 6.0м (по 3.0м са 
сваке стране осовине цевовода). 

У новопланираним саобраћајницама се поставља 
секундарна водоводна мрежа. Минимална димензија 
секундарне водоводне мреже износи Ø 100мм, а у 
складу са Правилником о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 
(“Сл. гласник РС", бр. 3/2018. год.). Стварне 
димензије секундарне водоводне мреже ће се добити 
одговарајућим хидрауличким прорачунима. 

Материјал цеви од којих се гради водоводна 
мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање.  

За све новопланиране цевоводе спољног развода 
водоводне мреже употребити цеви за радне притиске 
10 Бара. 

На свим реконструисаним и новопланираним 
деловима мреже поставити противпожарне хидранте 
Ø80мм и то надземне, са обавезном заштитом од 
смрзавања, на местима на којима не ометају нормалну 
комуникацију и која задовољавају услове из 
противпожарних прописа, на максималном растојању 
од 150м као и на раскрсницама. 
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Услови изградње 
 
• материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

• минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м до темена цеви.  

• приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

• цеви обавезно поставити на постељици од 
песка;  

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

• трасе планираних водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама; 

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

• мора се обезбедити апсолутна 
водонепропусност цевовода и објеката на мрежи; 

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

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

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

• свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу; 

• улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста; 

• на мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције; 

• градска водоводна мрежа се водом снабдева 
са једног изворишта и на њу није дозвољено 
прикључивати воде из неиспитаних извора; 

• димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

• на уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти, по правилу надземни, а 
уколико ометају комуникацију, могу се поставити и 
подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и 
No100, у зависности од потребног протока, растојање 
између хидраната износи највише 80м). 

 
Услови за подземно укрштање инсталација са 

путем 
• укрштање са путем пројектовати искључиво 

механичким подбушивањем испод трупа пута, 
управно на пут, у прописаној заштитној цеви; 

• заштитна цев мора бити пројектована на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута увећана за по 3м са сваке стране; 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви износи 1.35-1.50м; 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала  до 
горње коте заштитне цеви износи 1.20м; 

 

Услови за паралелно вођење инсталација са 
путем 

• морају бити постављене минимално 3м од 
крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа 
трупа пута или спољње ивице путног канала за 
одводњавање); 

• не дозвољава се вођење инсталација по 
банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове 
и кроз локације које могу бити иницијалне за 
отварање клизишта; 

• на местима где није могуће задовољити 
услове из предходног става мора се испројектовати и 
извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

 
Канализација отпадних вода 
 
Нивелационо генерално све новопланиране 

саобраћајнице гравитирају у правцу исток – запад (од 
Аеродромске улице ка Бруском путу) тј. према 
изграђеном колектору отпадних вода у улици која је 
паралелна са Бруским путем (наставак Крфске улице) 
те је тако концепцијски планирана канализација 
отпадних вода у оквиру локације. 

У новопланираним саобраћајницама се формира 
мрежа колектора отпадних вода, са одводом према 
изграђеном колектору у Крфској улици. Минимална 
димензија уличне канализације износи Ø 200мм, а 
стварне димензије ће се добити одговарајућим 
хидрауличким прорачунима. 

При изградњи цевовода канализације отпадних 
вода цеви обавезно поставити на постељици од песка, 
а ровове у којима се монтирају цеви обавезно 
затрпавати шљунком. 

На преломима трасе, као и на правцима на 
растојањима не већим од 30м поставити ревизионе 
шахтове са отвореном бетонском кинетом на дну. На 
шахтовима поставити поклопце за саобраћајно 
оптерећење Д400. 

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

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

Положај санитарних уређаја (сливници, 
нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, 
ради заштите објеката од могућег плављења, због 
успора у уличној мрежи фекалне канализације. 
Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих 
објеката на градску мрежу фекалне канализације уз 
посебне услове заштите прописане техничким 
условима ЈКП "Водовод" (обавезна је израда 
прикључног шахта).  

 
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 
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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; 

• 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 
парцела 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 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 200мм; 

 
Услови за подземно укрштање инсталација са 

путем 
• укрштање са путем пројектовати искључиво 

механичким подбушивањем испод трупа пута, 
управно на пут, у прописаној заштитној цеви; 

• заштитна цев мора бити пројектована на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута увећана за по 3м са сваке стране; 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви износи 1.35-1.50м; 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 

(постојећег или планираног) од коте дна канала  до 
горње коте заштитне цеви износи 1.20м; 

 
Услови за паралелно вођење инсталација са 

путем 
• морају бити постављене минимално 3м од 

крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа 
трупа пута или спољње ивице путног канала за 
одводњавање); 

• не дозвољава се вођење инсталација по 
банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове 
и кроз локације које могу бити иницијалне за 
отварање клизишта; 

• на местима где није могуће задовољити 
услове из предходног става мора се испројектовати и 
извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

  
Одводњавање 
 
Планира се наставак  изградње атмосферске 

канализације у свим новопланираним улицама.  
Изабране димензије цеви не треба да прекорачују 

минималне и максималне падове за усвојене 
пречнике. 

Минимална димензија уличних примарних и 
секундарних колектора износи 300мм, а бочних 
сливничких веза 200мм. 

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

Цеви обавезно поставити на постељици од песка, 
а ровове у којима се монтирају цеви обавезно 
затрпавати шљунком. 

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

Потребно је урадити атмосферску канализацију у 
профилима саобраћајница унутар подручја 
обухваћеног Планом, како је приказано у графичком 
прилогу и прикључити на постојеће  колекторе 
атмосферске канализације. 

Атмосферске воде које се јављају од сливања из 
олучних вертикала и остале сливне површине је 
могуће мрежом затворених канала одвести до 
постојеће уличне атмосферске канализације. Није 
дозвољено мешање атмосферских и отпадних вода.  

Димензионисање новопланираних грана 
атмосферске канализације одредити хидрауличким 
прорачуном (према максималном трогодишњем 
пљуску који се јавља на подручју Крушевца у трајању 
од 20мин, припадајуће сливне површине и 
коефицијенту отицаја). 

 
Услови изградње 
 
• градска канализациона мрежа је изведена по 

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

• у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне воде које потичу од атмосферских падавина; 

• реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 
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• мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

• мора се обезбедити апсолутна 
водонепропусност колектора и објеката на мрежи; 

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

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

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

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

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

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

• атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

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

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

• сливничке везе треба да су минималних 
димензија 200 мм; 

• шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (1000 мм) и конусних (00 мм) елемената; 

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

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

врши хидрауличким прорачуном, с тим што је 
минимална димензија уличног колектора Ø300мм. 

 
Услови за подземно укрштање инсталација са 

путем 
• укрштање са путем пројектовати искључиво 

механичким подбушивањем испод трупа пута, 
управно на пут, у прописаној заштитној цеви; 

• заштитна цев мора бити пројектована на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута увећана за по 3м са сваке стране; 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви износи 1.35-1.50м; 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала  до 
горње коте заштитне цеви износи 1.20м; 

Услови за паралелно вођење инсталација са 
путем 

 
• морају бити постављене минимално 3м од 

крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа 
трупа пута или спољње ивице путног канала за 
одводњавање); 

• не дозвољава се вођење инсталација по 
банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове 
и кроз локације које могу бити иницијалне за 
отварање клизишта; 

• на местима где није могуће задовољити 
услове из предходног става мора се испројектовати и 
извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

 
2.4.3.2. Електроенергетика 
 
(графички прилог бр.6 "Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и објекти ") 
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 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према 
обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n

35,0
)+ 2,86 x n 88,0 x 1,015 1990m  

 
где је (n) број планираних стамбених јединица, 

(m) година за коју рачунамо потребну снагу 
На основу претпостављених површина ново-

планираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је 
једновремена снага: 

 
Pj=11967.5kW 
 
Постојеће ТС10/0,4kV, које покривају постојећи 

конзум, задржавају се на садашњем нивоу. 
Предметним планом је предвиђена изградња нове 

ТС35/10kV чија је локација дата у графичком 
прилогу. За напајање новопланиране ТС35/10kV 
планирана је изградња новог кабловског вода 35kV. 

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

На основу претпостављене једновремене снаге, за 
напајање новопланираних објеката у границама 
предметног плана електричном енергијом потребно је 
изградити 12 (дванаест) нових ТС 10/0,4кV снаге до 
1х1000kVA типа MBTS-BS. Локације новопла-
нираних трафостаница је обавезујућа, и свака измена 
локације подразумева и измену целог предметног 
плана. 
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За напајање новопланираних трафостаница 
планирани су прикључни кабловски водови 10кV, 
којима се оне повезују на постојеће трафостанице и на 
новопланирану ТС35/10kV 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
Услови градње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

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

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски 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. 

 
Услови за паралелно вођење инсталација са 

путем 
 
• морају бити постављене минимално 3м од 

крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа 
трупа пута или спољње ивице путног канала за 
одводњавање); 

• не дозвољава се вођење инсталација по 
банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове 
и кроз локације које могу бити иницијалне за 
отварање клизишта; 

• на местима где није могуће задовољити 
услове из претходног става мора се испројектовати и 
извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

 
Услови за вођење надземних инсталација у 

односу на пут 
 
• стубове планирати изван заштитног појаса 

државног пута (20,00/10,00м мерено од границе 
путног земљишта за државни пут првог/другог реда), 
а у случају да је висина стуба већа од прописане 
ширине заштитног појаса државног пута, растојање 
предвити на минималној удаљености за висину стуба, 
мерено од границе путног земљишта; 

• обезбедити сигурносну висину од 7.00м 
мерено од највише коте коловоза до ланчанице, при 
најнеповољнијим температурним условима. 

 
Међусобно приближавање и укрштање енергет-

ских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

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

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

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

 
Приближавање и укрштање енер. каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канали-
зационих 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 канали-
зационом 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 
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• 1,2м изван насељених места 
 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

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

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове 
треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним 
бетонским плочама. 

 
2.4.3.3. Телекомуникације 
 
(графички прилог бр.6 "Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и објекти") 
Овим планом је планирана изградња нове ТК 

мреже, подземним оптичким кабловима за постојеће 
и новопланиране стамбене и пословне објекте. 
Изградњом ове пасивне оптичке мреже биће 
омогућен прелазак свих корисника на мрежу 
оптичких каблова уз могућност пружања широко-
појасних услуга.  

Трасе планиране ТК мреже дате су у графичком 
прилогу.  

Сви планирани ТК каблови се полажу у 
профилима саобрађајних површина према регула-
ционим елементима датим на графичком прилогу. 

  
Услови изградње за телекомуникационе објекте  
 
ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 

директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима 
где се очекују већа механичка напрезања тла каблови 
се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну 
цев). При укрштању са саобраћајницом угао 
укрштања треба да буде што ближе 90◦ и не мање од 
30◦.  

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 
телекомуникационог кабла 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 телекому-
никациони кабл се води паралелно на растојању од 
најмање 0,5м. 

 
Услови за паралелно вођење инсталација са 

путем 
• морају бити постављене минимално 3м од 

крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа 
трупа пута или спољње ивице путног канала за 
одводњавање); 

• не дозвољава се вођење инсталација по 
банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове 
и кроз локације које могу бити иницијалне за 
отварање клизишта; 

• на местима где није могуће задовољити 
услове из предходног става мора се испројектовати и 
извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

 
Услови за вођење надземних инсталација у 

односу на пут 
 
• стубове планирати изван заштитног појаса 

државног пута (20,00/10,00м мерено од границе 
путног земљишта за државни пут првог/другог реда), 
а у случају да је висина стуба већа од прописане 
ширине заштитног појаса државног пута, растојање 
предвити на минималној удаљености за висину стуба, 
мерено од границе путног земљишта; 

• обезбедити сигурносну висину од 7.00м 
мерено од највише коте коловоза до ланчанице, при 
најнеповољнијим температурним условима. 

 

2.4.3.4. Енергофлуиди 

(графички прилог бр. 7 "Енергофлуиди") 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју предметног плана не планира се 

изградња инсталација градског топлификационог 
система.  

 
Гасификација 
 
Постојећи разводни градски гасовод, средњег 

притиска „РГГ-ЈУГ“ од челичних цеви и дистри-
бутивна гсоводнаа мрежа „Крушевац-ЦЕНТАР-
југ“од полиетиленских цеви, пројектовани и  
изведени су за снабдевање природнм гасом јужног 
дела Града Крушевца. Постојећи и пројектовани 
гасоводи на планском подручју обезбеђују несметамо 
снабдевање  природним гасом свих објеката.  
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Снабдевање топлотном енергијом објеката за 
спорта и рекреације планирано је као тровалентно, 
топлотне пумпе вадух-вода, кондезациони гасни 
блокови - високе енергетске ефикасности, 
(енергетски разред „А“ и емисије азотних оксида 
NOx6) и сoларни панели за припрему санитарне топле 
воде. За снадевање кондезационих гасних блокова 
природним гасом планирана је мерно-регулациона 
станица капацитета 600 Sm3/h.  

Снабдевање топлотном енергијом објеката 
Привредних делатности  планирано је као 
бивалентно, топлотне пумпе вадух-вода и 
кондезациони гасни блокови - високе енергетске 
ефикасности, (енергетски разред „А“ и емисије 
азотних оксида NOx6). За снабдевање кондезационих 
гасних блокова природним гасом планирана је мерно-
регулациона станица капацитета 600 Sm3/h.  

Снабдевање топлотном енергијом објеката 
Комерцијалних делатности планирано је са постојеће  
дистрибутивне гасоводне мреже „Крушевац-
ЦЕНТАР-југ“ из улица Бруски пут и Аеродромска 
према условима дистрибутера природног гаса Јавно 
предузеће „Србијагас“. 

Прикључни гасоводи средњег притиска за 
новопланиране мерно-регулационе станице 
планирају се од челичних цеви Ø60,3 x3,2 mm. 
Положај прикључних гасовода и мерно-регулационих 
станица дат је на ситуационом цртежу. 

Прикључни гасовод изводи се челичним цевима 
МОП 12 бар. 

Дистрибутивни гасовод изводи се  од 
полиетиленских цеви МОП 4 бар. 

Новопланирани објекти несмеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће 
гасоводне мреже.  

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода средњег притиска је 3.0 m. 

Минимално растојање темеља објекта од 
гасовода ниског притиска је 1.0 m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у зеленим површинама је објекта од гасовода 
је 0.8 m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у тротоарима (од горње ивице гасоводне цеви 
до горње коте тротоара) је 1.0 m. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саображајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
конструкције)  је 1.35 m, без примене посебне 
механичке заштите. 

Минимално висина надслоја у односу на укопани 
гасовод у коловоз саобраћајнице (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте коловозне 
конструкције)  је 1.0 m, са механичком заштитом у 
заштитној цеви. 

У зони 5.0 m лево и десно од осе постојећих 
гасовода није дозвољено надвишивање (насипање 
постојечег терена), скидање хумуса, односно промена 
апсолутне коте терена. 

За паралелно вођене других инфраструктурних 
инсталација обавезо је поштовање Правилника о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16.0 бар. 

У појасу ширине по 3.0 m са сваке стране 
рачунајући од осе гасовода минималног радног 
притиска МОП 16.0 и 4.0 бар, на местима укрштања и 

паралелног вођења, предвидети извођење свих 
зенљаних радова ручним ископом. 

  
Услови за подземно укрштање инсталација са 

путем 
• укрштање са путем пројектовати искључиво 

механичким подбушивањем испод трупа пута, 
управно на пут, у прописаној заштитној цеви; 

• заштитна цев мора бити пројектована на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута увећана за по 3м са сваке стране; 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви износи 1.35-1.50м; 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала  до 
горње коте заштитне цеви износи 1.20м; 

 
Услови за паралелно вођење инсталација са 

путем 
• морају бити постављене минимално 3м од 

крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа 
трупа пута или спољње ивице путног канала за 
одводњавање); 

• не дозвољава се вођење инсталација по 
банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове 
и кроз локације које могу бити иницијалне за 
отварање клизишта; 

• на местима где није могуће задовољити 
услове из предходног става мора се испројектовати и 
извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

 
2.4.4. Услови за уређење зелених површина 
 
Зеленило јавног коришћења – зеленило на 

површинама јавне намене и објектима јавних 
функција 

 
Општи услови 
 
За реконструкцију постојећих, као и изградњу  

нових зелених површина јавног коришћења, 
неопходна је израда пројекта спољног уређења и 
пејзажне архитектуре који, по потреби, може да 
садржи и валоризацију и фитосанитарни статус 
зеленила и предлог мера за његову санацију. 

Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено 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 ( врсте које имају јак 
површински коренов систем, широку крошњу, 
ломљиве гране, плодове и сл.) 

Зелене површине морају се ускладити са 
функцијом, садржајима и наменом контактних зона. 

У еколошком смислу морају задовољавати 
захтеве у погледу избора вегетације резистентне на 
градске услове и начина организације у функцији 
оптималне заштите животне средине (бука, 
аерозагађење, прашина, ветар и др.) 

Не смеју се користити инвазивне и врсте са 
израженим алергеним својствима.  

Правилима уређења за зеленило у обухвату 
Плана дефинише се начин уређења у односу на 
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намену и функцију површина опредељених за 
партерно уређење. 

 
Услови за уређење линеарног зеленила 
 
Линеарно зеленило у обухвату Плана, планира се 

у виду дрвореда на тротоарима и паркинзима, зелених 
трака (баштица), интегрисаног зеленила пешачко-
бициклистичке стазе и  зеленила кружних токова. 
Планира се са циљем визуелне заштите, маскирања и 
ублажавања буке, естетског обликовања простора и 
регулисања микроклиматских услова. 

Зелене траке (баштице) се планирају у оквиру 
регулације колских саобраћајница у ширини 2,0м, 
односно 5,0м. У баштицама се планира формирање 
дрвореда од високих лишћара са основном функцијом 
засене пешачких површина – тротоара. У доњем 
спраату се планира садња ниских дрвенастих садница 
и жбунастих врста које својим лишћем смањују 
негативан утицај издувних гасова и буке на стамбене 
објекте. Овако формиране зелене траке се зелом 
дужином затравњују, дозвољено је и делимично траву 
заменити природним материјалима (малч и сл.) или 
покривачима тла.  

Дрворед се може планирати само на улицама на 
којима тротоар има ширину већу од 1,5м.   
Постављање дрвореда не сме да угрожава одвијање 
пешачког саобраћаја, због чега се препоручује 
формирање отвора за саднице у нивоу тротоара и 
постављање хоризонталних штитнитника за стабла, 
који омогућавају несметано кретање и у зони око 
самог стабла и истовремено обезбеђује услове 
заштите саме саднице. Уколико због комуналних 
инсталација није могућа класична садња, дрворед се 
може формирати у озиданим јамама или жарди-
њерама. 

На саобраћајницама у оквиру стамбених зона не 
смеју се користити стабла која имају јак површински 
коренов систем, као ни врсте са широком крошњом, 
ломљивим гранама, плодовима и сл., односно врсте 
које могу ометати саобраћај или изазвати 
повређивање учесника у саобраћају.  

Не смеју се користити врсте које имају отровне 
делове, као и врсте које су детерминисане  као 
алергене. 

Дрворед се може формирати и од садница 
посађених у мобилним жардињерама, уколико не 
постоји могућност за садњу у земљи.  

Водити  рачуна о близини и висини постојећих 
објеката, стубова јавне расвете и сл. 

Обавезно је да стабла буду чиста од грана до 
висина од минимум 2,20 до 2,50м. 

Пешачко-бициклистичка стаза ширине 8м се 
планира са интегрисаним зеленилом и уличним 
мобилијаром. Зеленило представља значајан естетски 
и еколошки елемент. Планира се формирање мањих 
ниша са клупама, чесмама, фонтанама, вајарским 
делима, жардињерама, корпама за отпатке и сл. 
Планирани садржаји траба да буду мотивациони 
елемент за коришћење пешачке стазе, као и за 
окупљање и одмор. Расвета, поплочавање и 
архитектонско-пејзажни елементи се планирају у 
јединственом естетском и колоритном маниру.  

Зеленило се планира у виду дрвореда и мањих 
групација са декоративним зеленилом. Планирати 

врсте којима се обезбеђује динамичност и богати 
колорит површине у току целе године. 

На зеленим површинама кружних токова планира 
се партерно зеленило. Дозвољено је постављање 
архитектонско-пејзажних елемената (скулптуре, 
светиљке, рекламни панои, новогодишња расвета и 
сл.) под условом да не ометају одвијање саобраћаја. 

Линеарно зеленило је планирано тако да не омета 
прегледност јавног пута и не угрожава безбедност 
саобраћаја, у складу са одредбама Закона о путевима 
(Сл.гласник РС бр.41/2018 и 95/2018-други закон). 

 
Услови за уређење парковских површина 
 
У  блоку 3.6. се планира парковска површина са 

пејзажно-архитектонским уређењем. Површине је око 
45а. Представља централни простор окупљања са 
садржајима одмора, забаве, манифестација културе и 
едукације.  

Кроз овај простор пролази планирана пешачко-
бициклистичка стаза коју функционално и обликовно 
треба уклопити у планиране садржаје.  

Простор се планира са посебно атрактивним 
елементима уређења, квалитетним материјалима и 
савременим садржајима.  

Стазе и платои се планирају од камених плоча.  
Није дозвољена употреба необрађеног дрвета као 

ни претерана употреба различитих материјала. 
Дозвољена је изградња пејзажно-архитектонских 

елемената (фонтана, скулптуре, украсна расвета, 
жардињере и сл.). 

Простор мора да буде опремљен одговарајућим 
урбаним мобилијаром. 

Учешће зеленила (дрвенасте,  жбунасте и цветне 
врсте и травњак у директном контракту са тлом) је 
минимално 50%. 

Планира се декоративно зеленило са учешћем 
високих лишћара и четинара, жбуња и цветних врста, 
парковског типа. 

 
Зеленило на јавним површинама за спорт и 

рекреацију 
 
У зони 4 у оквиру површина планираних за спорт 

и рекреацију започета је реализација стадиона са 
пратећим објектима и опремом. 

Планирају се садржаји за спортске активности, 
рекреацију и одмор: терени за мале спортове 
(кошарка, тенис, мали фудбал, одбојка и сл.),  
теретана на отвореном, скејт парк, памптрек, 
бициклистичка, трим и стаза за тротинете и ролере, 
дечје игралиште, шетне стазе и платои са опремом и 
урбаним мобилијаром.  

Дозвољена је изградња балон сала и спортских 
хала. 

Терени на отвореном се планирају од савремених 
материјала и у свему у складу са важећим прописима 
у датој области. Терене обезбедити одговарајућом 
оградом или зеленилом. На теренима се могу 
постављати трибине. 

Дечје игралиште се планира са савременом 
опремом и подлогом у зони  која је издвојена од 
других активности.  

Дозвољена је изградња водених површина 
(вештачка језера). 
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Сви садржаји се повезују пешачким стазама 
различите ширине. На стазама се планирају нише за 
клупе.  

Целокупни простор се опрема одговарајућим 
мобилијаром.  

У оквиру ове зоне није дозвољено увођење 
колског саобраћаја. 

Сви садржаји морају да буду доступни и особама 
са посебним потребама. 

Простор мора да буде опремљен комуналном 
инфраструктуром (јавно осветљење, чесме, јавни 
тоалет и сл.).   

Дозвољена је изградња архитектонско-пејзажних 
елемената. 

Не смеју се садити врсте која имају јак 
површински коренов систем, као ни врсте са широком 
крошњом, ломљивим гранама, плодовима и сл., 
односно врсте које могу ометати активности или 
изазвати повређивање корисника планираних 
садржаја. 

Минимално учешће зеленила (дрвенасте,  
жбунасте и цветне врсте и травњак у директном 
контракту са тлом) на грађевинској парцели је 30%. 

 
Парк суседства 
 
Парк суседства се се планира у блоку 3.7. У парку 

суседства се могу планирати садржаји и опрема за 
игру деце, одмор, рекреацију, забаву, едукацију и 
други садржаји који немају негативан утицај на 
стамбену зону у окружењу. С обзиром да је ова 
површина у директном контакту са планираним 
саобраћајницама у насељу сви садржаји за игру деце 
морају да буду на прописаном растојању и заштићени 
оградом. Садржај  парка суседства чине зеленило, 
поплочане површине, опрема за рекреацију и урбани 
мобилијар. 

При уређењу планирати савремене и трајне 
елементе пејзажне архитектуре а опрему за игру деце 
планирати према узрасним групама. Архитектонски и 
пејзажни елементи у парку (канделабри, корпе за 
отпатке, клупе), планирају се тако да имају заједничке 
обликовне и колористичке елементе. Зеленило као 
основни елемент уређења парка формирати према 
условима терена и на основу улоге у стварању 
повољних микроклиматских услова. Планирање 
озелењавања парка суседства заснива се на 
правилном распореду декоративне високе вегетације 
и партерног уређења. 

Учешће зеленила у парку суседства (дрвенасте,  
жбунасте и цветне врсте и травњак у директном 
контракту са тлом) не сме бити мање од 60% .  

Дозвољена је изградња и постављање справа за 
фитнес на отвореном, опреме за дечја игралишта, 
изградња пешачких стаза, урбаног мобилијара и сл.  

Није дозвољена изградња спортских терена. 
Није дозвољено увођење колских саобраћајница 

ни паркирање у овом простору.  
У спољњем појасу према саобраћајницама у 

ширини од 5м, препоручује се формирање ограде од 
зеленила (дрвеће и шибље) без елемената за игру деце, 
клупа и слформирање ограде од зеленила (дрвеће и 
шибље) без елемената за игру деце, клупа и сл. 

 
 
 

Парковска површина у зони 1 
 
Парковска површина у зони 1 је делимично 

реализована постављањем макете авиона и уређењем 
простора око ње. Планира се даља изградња  и 
уређење простора који осим већ уређеног простора  
обухвата и зелену траку уз улицу Кнеза Милоша.  

Планирају се садржаји за одмор и дечју игру.  
Игралиште за децу се планира јужно од макете 

авиона. С обзиром да је ова површина у директном 
контакту са саобраћајницом сви садржаји за игру деце 
морају да буду на прописаном растојању и заштићени 
оградом. Дечје игралиште се планира са савременом 
опремом и подлогом. 

Дозвољена је изградња пешачких стаза од 
квалитетних материјала и ниша за клупе. 

Простор мора да буде опремљен потребним 
урбаним мобилијаром и комуналном инфра-
структуром. 

Планира се садња високог дрвећа са хигијенско-
санитарним и декоративним својствима.   

 
Заштитно зеленило  
 
Планира се уређење зоне коридора инфра-

структуре формирањем заштитног зеленила. 
Зона коју чини  инфраструктурни коридор је због 

своје основне намене специфична у погледу 
пејзажног уређења. Осим општих правила уређења за 
зеленило у овој целини важе и следећа правила: 

Изнад и у непосредној близини коридора се не 
смеју садити врсте које могу да угрозе саме 
инсталације. 

Не смеју се градити вртно-архитектонски 
елементи и постављати мобилијар који  на било који 
начин угрожава функционисање и одржавање 
инсталација. 

 
Зеленило објеката јавних функција 
 
Дечја заштита - зеленило планираног објекта 

дечје заштите има превасходно заштитну, хигијенско-
санитарну и декоративну улогу. Композиционо 
решење и избор врста условљени су организацијом 
простора у оквиру комплекса, као и захтевима 
едукативног, рекреативног и забавног карактера.  

У оквиру слободних зелених површина 
дозвољено је планирати опремање одговарајућом 
опремом и мобилијаром. 

Минимални проценат зеленила (дрвенасте,  
жбунасте и цветне врсте и травњак у директном 
контракту са тлом) је 30%. 

 
Објекти државне управе и локалне самоуправе - 

Зеленило у оквиру објеката државне и локалне 
самоуправе осим декоративно-естетске, има и 
хигијенско-санитарну улогу. Композиционо решење 
и избор врста условљени су организацијом простора 
у оквиру локације.  

На парцели је неопходно обезбедити минимално 
15% зелених површина (дрвенасте,  жбунасте и 
цветне врсте и травњак у директном контракту са 
тлом). 
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Објекат метеоролошке станице - Зеленило у 
оквиру метеоролошке станице има  заштитну, 
хигијенско-санитарну и декоративну улогу. 
Композиционо решење и избор врста условљени су 
организацијом простора у оквиру локације. 

На парцели је неопходно обезбедити минимално 
20% зелених површина (дрвенасте,  жбунасте и 
цветне врсте и травњак у директном контракту са 
тлом). 

 
Зеленило ограниченог коришћења – зеленило 

на осталом земљишту 
 
Зеленило вишепородичног становања 
 
Зеленило у стамбеним зонама се планира у 

зонама вишепородичног становања.  У зеленило 
стамбених зона спадају мање зелене површине 
парковског карактера, зелене траке између стамбених 
објеката, предбаште и сл. Слободне површине 
стамбених зона укључује и пејзажно-архитектонске 
елементе (стазе, дечја игралишта, елементе за 
рекреацију и сл.). Садржаји намењени корисницима 
различитих старосних и интересних група планирају 
се у одвојеним мањим целинама. Због близине 
стамбених објеката, нарочито је важно планирати 
биљне врсте које имају контролисани раст и не 
угрожавају кориснике, као ни становнике блока. 
Планирати отпорне декоративне врсте са позитивним 
утицајем на животну средину а коришћење 
жбунастих и цветних  врста свести на акцентовање 
улаза и одређених архитектонских елемената. 

У оквиру вишепородичног становања, на нивоу 
грађевинске парцеле, учешће зеленила (високог 
дрвећа, жбуња, цвећа и траве у директном контакту са 
тлом)  не сме бити мање од 30%. 

 
Зеленило комерцијалних и привредних 

делатности  
 
Зеленило у оквиру привредних и комерцијалних 

делатности има превасходно заштитну, хигијенско-
санитарну и декоративну улогу. Композиционо 
решење и избор врста условљени су организацијом 
простора у оквиру комплекса, као и захтевима 
технолошког процеса.  

На парцели је неопходно обезбедити минимално 
20% зелених површина (дрвенасте,  жбунасте и 
цветне врсте и травњак у директном контракту са 
тлом). 

Уколико је због процеса производње или 
активности потребна заштита од буке, аерозагађења, 
ветра, гасова, прашине, вибрација и сл. зеленило 
формирати у виду компактних  засада листопадне и 
четинарске вегетације. 

Код избора биљног материјала, пажњу посветити 
врстама са хигијенско-санитарном улогом. 

Декоративним зеленилом нагласити главне улазе 
и важне саобраћајне комуникације (цветне леје, 
топијарне форме и сл.).  

У оквиру слободних зелених површина 
дозвољено је планирати просторе за одмор, опремање 
одговарајућом опремом и мобилијаром. 

 
 

2.5. Степен комуналне опремљености грађе-
винског земљишта 

 
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. 

  
2.6. Услови и мере заштите 
 
2.6.1. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
Према подацима Завода за заштиту природе 

Србије, у обухвату граница плана нема заштићених 
подручја за које је спроведен или покренут поступак 
заштите, утврђених еколошки значајних подручја и 
еколошких коридора еколошке мреже Републике 
Србије. 

Планирана детаљна намена површина усклађена 
је са планом вишег реда (ПГР ЈУГ), на локацији 
старог аеродрома, која је широко отворена према 
свим странама света. Функционална организација и 
садржаји на локацији, планирани су у складу са 
прописима и савременим еколошким захтевима.  

У циљу заштите природе и биодиверзитета и 
заштите животне средине, од посебног значаја је 
организација слободних површина у оквиру 
дефинисаних намена и уређење зеленила.  Постојеће  
и планиране уређене зелене површине повезане су 
линијским зеленилом у систем градских зелених 
површина и „зелене коридоре“.   

Планирано је комплетно инфрструктурно 
oпремање грађевинског земљишта у обухвату плана, 
према највишим еколошким стандардима, важећим 
прописима и условима надлежних предузећа, у 
складу са геомехничким условима терена, уз обавезно 
прикључење свих објеката на комуналну 
инфраструктуру. 

У циљу унапређења корићења простора и 
повећања квалитета живота, планирани садржаји и 
уређење површина за јавно коришћење усмерени су 
на повећање урбаног квалитета простора у обухвату 
плана. У односу на одређене намене, планирано је 
формирање и уређење нових зелених површина, 
дрвореда, блоковског зеленила и заштитног зеленила, 
применом аутохтоних, брзорастућих и декоративних 
врста и прописане обавезе избегавања врста које су 
алергене и инвазивне. 

Обавезно је поштовање дефинисаних 
урбанистичких параметара (проценат изграђености, 
висина и изглед објеката, процентуална заступљеност 
зелених површина, утврђена растојања) и дефинисана 
правила изградње, као и санација свих деградираних 
површина.  

У циљу повећања зелених површина и 
прилагођавања климатским променама, поред 
поштовања задатих правила уређења и изградње, 
применити савремена и иновативна решења, 
пројектовањем зелених кровова и фасада, уз повећање  
енергетске ефикасности, али и естетске вредности 
нових зграда. 
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Уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, сходно Закону о 
заштити природе извођач радова је дужан да у року од 
осам дана обавести Министарство заштите животне 
средине, односно предузме све мере заштите од 
уништења, оштећења или крађе до доласка 
овлашћеног лица. 

 
2.6.2. Услови и мере заштите споменика културе 
 
На основу претходних услова Завода за заштиту 

споменика културе Краљево, бр. 270/2 од 23.03.2022. 
године, у оквиру граница обухвата плана, нема 
познатих – проглашених и евидентираних културних 
добара, нити добара која уживају заштиту по сили 
закона. 

Иако на простору плана нису лоцирани 
археолошки локалитети, ипак су специфични, јер се 
налазе испод површине земље и није могуће знати за 
њихово постојање, тако да уколико се у току извођења 
радова наиђе на непознате остатке материјалне 
културе из прошлости, у том случају они уживају 
претходну заштиту по сили закона. 

Ради заштите културног наслеђа у границама 
обухвата плана, неопходно испоштовати следеће мере 
техничке заштите: 

Уколико се у току земљаних радова наиђе на 
непознате археолошке слојеве, структуре или 
археолошке предмете (добра која уживају претходну 
заштиту по сили закона) извођач радова је дужан да 
одмах обустави радове и предузме мере заштите како 
би се налаз сачувао на месту и у положају у коме је 
откривен, као и да истог дана писменим путем 
обавести надлежну службу заштите, која у хитном 
поступку излази на терен. Уколико се на основу увида 
на терену утврди да откривена непокретност или 
ствар представља добро под претходном заштитом, 
даље извођење радова одобрава се након 
прописивања додатних услова уз археолошки надзор 
и ручни ископ или адекватан даљи третман налаза.   

Уколико се приликом земљаних радова наиђе на 
архтектонске остатке из прошлости, надлежни Завод 
у дговору са Републичким заводом за заштиту 
споменика културе и Министарством културе 
дефинише одговарајуће техничке мере заштите. 

 
2.6.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину, надлежно одељење Градске 
управе донело је Одлуку о неприступању изради 
стратешке процене утицаја ПДР „Стари аеродром - 
фаза 2“ на животну средину ("Службени лист града 
Крушевца", бр.15/2018). 

Подручје у обухвату плана је у оквиру еколошке 
целине „Крушевац 1“ и припада еколошкој потцелини 
„ЈУГ“.  

Забрањена је свака активност или изградња, која 
на било који начин може да угрози или деградира 
животну средину или утиче на здравље људи и није 
еколошки примерена овој зони.   

 

Обавезне мере заштите: 
 
• поштовање задатих урбанистичких параме-

тара, посебно односа изграђених и слободних 
површина, карактера и правила изградње;  

• комплетно комунално и инфраструктурно 
опремање ради спречавања негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

• обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу, 
као и адекватно управљање атмосферским водама и 
отпадом свих врста;  

• поштовање процентуалног учешћа зелених 
површина у оквиру зона за изградњу и обавезно 
пејзажно уређење слободних површина, применом 
одговарајућих врста зеленила; 

• обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу) и контрола 
квалитета отпадних вода;   

• рационално коришћење енергије, већа 
употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности, пројектовањем зелених 
кровова и фасада у циљу повећања естетске 
вредности нових објеката, повећања енергетске 
ефикасности и биодиверзитета; 

• примена мера заштите животне средине 
обавезна је при реализацији пројеката (изградња, 
извођење радова) и саставни је део локацијских 
услова; 

• у целинама где је планирана урбанистичко - 
архитектонска разрада, потребна је детаљна анализа 
локације, у смислу еколошког потенцијала, као и 
утицаја на контактне зоне у односу на проветравање, 
осунчање и процентуалне заступљености слободних и 
зелених површина.  

• обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, на основу Закона о процени утицаја 
и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 114/08). 

 
Заштита ваздуха 
 
Посебне мере заштите ваздуха, поред општих и 

обавезних мера:  
• смањење индивидуалних ложишта и гасифи-

кација насеља, веће коришћење обновљивих извора 
енергије, у циљу смањења емисије угљендиоксида и 
унапређења енергетске ефикасности;   

• приликом планирања нових саобраћајних и 
паркинг површина, обавезно је озелењавање слобод-
них површина и пејзажно уређење уз обавезно 
поштовање процентуалног учешћа зеленила. 

 
Заштита од буке 
 
У складу са планираном наменом и граничним 

вредностима индикатора буке, утврђују се: тихе зоне 
– заштићене целине и зоне са прописаним граничним 
вредностима од 50 dB(A) у току дана и 40 dB(A) у 
току ноћи, у којима је забрањена употреба извора буке 
који могу повисити ниво буке, а који обухватају: зоне 
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индивидуалног становања, зоне спорта и рекреације и 
зеленила, локације вртића и школских објеката, 
туристичке зоне, објекте здравства. 

У циљу заштите од утицаја саобраћајне буке, 
поштовање прописаних удаљења и максимално 
очување постојећег и формирање заштитног зеленог 
појаса (линијско зеленило) или заштитних баријера 
према саобраћајницама са интензивним саобраћајем 
(ободне улице Бруски пут и Аеродромска).  

Саобраћајне површине пројектовати тако да је 
обезбеђена добра проточност саобраћаја са  
формирањем линијског зеленила и бициклистичких 
стаза, уз обавезно озелењавање паркинг површина, 
или формирање заштитних баријера.   

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упутствима о мерама 
за заштиту од буке (атест, произвођачка 
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

Они који обављањем делатности или било којом 
активношћу утичу или могу утицати на повећање 
новоа буке, дужни су да спроведу адекватне мере 
звучне заштите при пројектовању, грађењу и 
реконструкцији објеката, тако да се прописане 
граничне вредности за предметну зону не прекораче. 

 
Заштита вода 
 
Заштита вода подразумева превентивне и 

одговарајуће техничко - технолошке мере, односно 
комплетно комунално опремање и уређење локација 
одговарајућом хидротехничком инфраструктуром. 

Обезбеђено је повезивање свих објеката на 
канализациону мрежу и реконструкција постојеће 
канализационе мреже у складу са планираном 
наменом.   

Са свих платоа, саобраћајних површина и 
паркинг простора евакуацију атмосферских вода 
извршити на безбедан начин (таложник за уља и 
масти), уз одговарајући третман пре упуштања у јавну 
канализацију.  

 
Заштита земљишта 
 
Заштита земљишта подразумева рационално 

коришћење грађевинског земљишта у складу са 
планираном наменом, као и стриктно поштовање 
дефинисаних урбанистичких параметара и обавезно 
процентуално учешће слободних и уређених зелених 
површина.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности и 
изградња објеката, који могу да загаде или 
деградирају земљиште и обавезна је санација свих 
деградираних површина на подручју плана.  

 
Управљање отпадом 
 
Поступање са отпадом је у складу са Локалним 

планом управљања отпадом, а сакупљање, транспорт, 
третман и одлагање комуналног отпада организовано 
преко надлежног комуналног предузећа. 

Обавезно је за сваку зграду или групу зграда 
(комплекс) обезбедити простор за постављање судова 
за сакупљање отпада (контејнери), који треба да 
задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве 

свих корисника јавних површина, уз поштовање 
принципа примарне селекције свих врста отпада и 
редовно пражњење судова и транспорт са локација, а 
у складу са условима надлежног комуналног 
предузећа.  

На јавним просторима и местима окупљања 
(паркови, платои, паркинзи, пешачке комуникације и 
сл.) комунални отпад се прикупља постављањем 
корпи за смеће на микролокацијама.  

Апроксимативно се поставља, један контејнер на 
800m2 корисне површине (1,1 контејнер на 1000m2 
бруто површине пословног простора, односно 1 
контејнер на 15 стамбених јединица). 

Објекти који имају туристичку, спортско-
рекреативну и комерцијално-услужну намену, морају 
имати посебне просторије за привремено одлагање 
комуналног отпада. Величина просторије се утврђује 
према броју корисника, а приступ овом простору мора 
бити повезан на приступни пут (преко рампе за 
приступ комуналног возила). Просторије се налазе у 
оквиру објеката као засебне, без прозора, са 
електричним осветљењем, са точећим местом за 
славину, холендером и Гајгер-сливником са 
решетком. 

Чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина или рециклабилни отпад организовано се 
прикупља у посебним контејнерима: жичани за 
папир, картон и пластику, затворени контејнери за 
стакло. 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства зрачења, услове 
коришћења извора ових зрачења и представљају 
обавезне мере и услове коришћења и уређења 
простора. 

Систематско испитивање и праћење нивоа 
нејонизујућих зрачења и вођење евиденције о 
изворима нејонизујућих зрачења и контрола степена 
излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини, 
као и обавезно информисање становништва о 
здравственим ефектима излагања нејонизујућим 
зрачењима. 

Није дозвољено планирање и постављање уређаја 
и припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на објектима: дечијих вртића, 
школа, простора дечијих игралишта и сл. удаљеност 
од парцеле мора бити већа од 50м. 

При реализацији објеката/уређаја извора нејони-
зујућег зрачења, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине о потреби израде 
Студије о процени утицаја на животну средину у складу 
са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", бр. 114/08).  

 
Јавни надземни паркинг простори  
 
Обавезе носиоца пројеката:  
• спроводити претходно наведене опште мере 

заштите животне средине, као и мере које се односе 
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на мере заштите у току изградње објекта, мере 
заштите вода и заштиту од буке;  

• уређење и озелењавање слободних површина 
(травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са 
пројектом хортикултурног уређења и уколико 
конкретна локација то захтева, предвидети 
формирање заштитног зеленог појаса, као и 
максимално очување постојећег зеленила и вредних 
примерака дендрофлоре на локацији;  

• спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурење 
хемикалија). 

 
Пројекти урбаног развоја (трговачки, пословни и 

продајни центри; стадиони) 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
• У деловима комплекса центра намењеног за 

пословање, обављати искључиво делатности које не 
угрожавају квалитет животне средине, не производе 
буку или непријатне мирисе, односно не умањују 
квалитет боравка у објектима и њиховој околини. 

• Применити опште и посебне санитарне мере и 
услове у складу са законом и важећим прописима 
којима се уређује област санитарног надзора, у 
случају да се на делове комплекса или планиране 
активности примењују одредбе ових прописа (хотели, 
угоститељство, и сл.). 

• Обезбедити потребне количине воде за рад 
комплекса, укључујући унутрашњу и спољну 
хидрантску мрежу, односно захтеве противпожарне 
заштите; испоштовати посебне услове или 
сагласности које су утврдили надлежни органи и 
организације. 

• При пројектовању и изградњи гаража, 
планирати и применити мере и услове прописане за 
коришћење и изградњу ове врсте објеката, као и 
неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, 
просипање, исцуривање хемикалија) и мере за 
отклањање последица у случају удесних ситуација, уз 
обавезно прибављање сагласности надлежног органа 
за предвиђене мере заштите од пожара.   

• Обезбедити посебан простор, све потребне 
услове и опрему за сакупљање, разврставање и 
привремено чување различитих отпадних материја 
(комунални и амбалажни отпад, органски отпад и др.), 
у складу са законом и другим прописима којима се 
уређује поступање са секундарним сировинама, 
опасним и другим отпадом. 

• Реализација стадиона планирана на одгова-
рајућој локацији, која мора да задовољи све услове за 
ову врсту пројекта, у погледу спровођења појачаних 
мера безбедности, саобраћајног приступа и сл.    

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације планских решења, 

приликом извођења радова на припреми терена и 
изградњи објеката, 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; 

• изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

• 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.) 
прописносакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

• материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју јеприбављена 
сагласност надлежног органа, а транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују прописане 
кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

• ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеро-
лошко-петрографског порекла, за које се претпо-
ставља да има својствоприродног добра, извођач 
радова је дужан да о томе обавести надлежну 
организацију за заштиту природе и предузме 
потребне мере до доласка овлашћеног лица. 

 
2.6.4. 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 облико-

вати 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. 

Слободне површине у оквиру Плана представ-
љају 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: 
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• 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 објекти требају 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 нормативима за 
заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о 
техничким нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 1000 В ("Сл. лист 
СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о техничким 
нормативима за детекцију експлозивних гасова и пара 
("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), Правиднику о смештању 
и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), 
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 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09.17.1 бр. 217-433/19 од 25.10.2019 год  

 
2.6.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и 

културних добара од природних непогода, планира се 
у складу са извршеном проценом угрожености и 
заснива се на јачању система управљања при 
ванредним ситуацијама и изради интегралног 
информационог система о прородним 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 
при пројектовању и грађењу. 

 
2.6.7. Услови 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 
организације града, разме¬штају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.7. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним особама са инва-
лидитетом 

 
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. 

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, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње 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 оси-
гурати услове за несметано кретање на следећи начин: 

• на свим пешачким прелазима висинску 
разлику између тротоара и коловоза неутралисати 
обарањем ивичњака; 

• на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) планирати прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

• обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

• минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%), 

• тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
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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. 

 
2.8. 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 
технологија, енегетски ефикасних материјала, 
система и уређаја, што треба да доведе до смањења 
укупне потрошње примарне енергије, а у складу са 
прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, "Сл. гласник РС", 
бр.61/11 и Правилником о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда, "Сл. гласник РС", бр.69/12 и др.). 

Према наведеним прописима дефинисани су 
енергетски разреди зграда у зависности од њихове 
намене. За планиране објекте планира се масимална 
годишња потрошња финалне енергије од:  

• 60 kWh/(m2a) за стамбене зграде са више 
станова,   

• 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде и  
• 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима 
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 
природних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће, 

• Побољшање енергетске ефикасности и 
рационално коришћење енергије на нивоу града – у 
јавним комуналним предузећима, установама и 
јавним објектима у надлежности града применом 
мера на грађевинском омотачу, систему грејања и 
унутрашњем осветљењу; 

• 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; 

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

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

• Извођење грађевинских радова на свим 
објектима у границама Плана, у циљу повећања 
енергетске ефикасности - боља изолација, замена 
прозора, ефикасније грејање и хлађење; 

• Побољшање енергетске ефикасности јавне 
расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу; 

• Побољшање енергетске ефикасности 
водовода и канализације – уградњом фреквентних 
регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја; 
побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница, уградњом 
термостатских вентила. 

 
2.9. Управљање отпадом 
 
• забрањено је депоновање отпада ван посебних 

судова за сакупљање отпада; 
• обавезно је да се за сваку зграду или групу 

зграда, обезбеди простор за постављање судова 
(контејнери, канте) за сакупљање отпада, који треба 
да задовоље хигијенске и естетске захтеве и захтеве 
свих корисника јавних површина; 

• на локацијама окупљања и јавним просторима 
(скверови, паркови, платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.) за комунални отпад постављају се 
корпе/канте за смеће; 

• објекти који имају туристичку, спортско - 
рекреативну и комерцијално - услужну намену, 
морају имати посебне просторије за привремено 
одлагање комуналног отпада. Величина просторије се 
утврђује према броју корисника, а приступ овом 
простору мора бити повезан на приступни пут (преко 
рампе за приступ комуналног возила). Просторије се 
налазе у оквиру објеката као засебне, без прозора, са 
електричним осветљењем, са точећим местом за 
славину, холендером и Гајгер-сливником са 
решетком; 

• чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина и други рециклабилни отпад се органи-
зовано прикупља у посебним контејнерима (жичани 
за папир, картон и пластику, затворени контејнери за 
стакло). 

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

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
односно препарцелације, урбанистичко-архи-
тектонског конкурса и Пројекта пејзажно-
архитектонског уређења 

 
Даља разрада урбанистичким пројектом за 

потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површина јавне намене и урбанистичко 
архитектонске разраде локације тј. дефинисања и 
верификације јединственог урбанистичко-архи-
тектонског решења пре изградње прописана је за: 

• изградњу објеката вишепородичног 
становања у урбанистичкоj зони 2 и 3изузетак су 
објекту у блоку 2.1 и 2.2  где је директна примена 
Плана 

• изградњу објеката спорта и рекреације тип 
СР-01 у урбанистичкоj зони 4. 

• изградњу објеката комерцијалних делатности 
у урбанистичком блоку 5.1. 

• изградњу објеката привредних делатности у 
урбанистичком блоку 5.2. и 7.2. 
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• изградњу објеката комерцијалних делатности 
типа КД-041 

• за изградњу објеката за које установи обавеза 
израде одговарајућих елабората заштите животне 
средине (на основу предходно прибављеног 
мишљења надлежног органа), 

• изградњу објеката компатибилне намене, 
уколико је компатибилана намена заступљена више 
од 50% површине објекта детаљне намене, 

• изградњу објеката комерцијалних делатности 
као основног објекта (комерцијалне делатности 
заступљене 100% на парцели) 

За изградњу објеката планираних намене тј. за 
наведене типове објеката, морају бити претходно 
задовољени и услови: обезбеђивања довољног броја 
гаражних или паркинг места, приступ 
саобраћајницама, места за контејнере, мин. 
слободних површина и др. 

Приликом израде урбанистичког пројекта 
обавезно је поштовање правила уређења и грађења, 
елемената регулације, мера и услова заштите овог 
Плана. 

За локације које се разрађују урбанистичким 
пројектом обавезно је планирање места за контејнере 
и обавезна је примена мера заштите животне средине 
из овог плана. 

Даља разрада пројектима парцелације и 
препарцелације као и геодетски елаборат исправке 
граница суседних парцела и спајање суседних 
парцела истог власника, у складу са одредбама овог 
Плана, прописана је за:  

• све јавне површине у оквиру плана, а по 
указаној потреби ради формирања грађевинске 
парцеле. 

За површине осталих намена, пројекти 
парцелације, односно 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 парце-

лацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле, 
на простору предметног Плана. 

 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Општа правила парцелације садрже услове за 

формирање грађевинских парцела у односу на начин 
приступања на јавну саобраћајну површину, 
минималну ширину фронта и минималну површину 
парцеле. 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског 
земљишта, са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена 
за изградњу.  

Услови за формирање грађевинске парцеле 
дефинисани су регулационом линијом према јавној 
површини, границама према суседним парцелама и 
преломним тачкама, које су одређене геодетским 
елементима. 

Новоформирана регулациона линија, дата у 
плану, уколико се не поклапа са постојећом 
катастарском границом парцеле, представља нову 

границу парцеле, односно поделу између јавне 
површине и површина за остале намене. 

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

Уколико грађевинска парцела има излаз на више 
јавних површина, довољно је да минимални фронт 
буде остварен према једној јавној површини. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом 
посебним правилима грађења. 

Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
прописане планом и обезбеђивање приступа. 

Грађевинска парцела се формира, уз поштовање 
постојећих катастарских парцела и правила овог 
Плана, задржавањем катастарских парцела које 
постају грађевинске уколико задовољавају 
минималне прописане услове; од делова катастарских 
парцела; спајањем целих или делова катастарских 
парцела. 

Ако постојећа катастарска парцела не испуњава 
услове прописане овим планом, обавезна је израда 
пројекта препарцелације у циљу формирања 
грађевинске парцеле према правилима овог плана. 

Исправка граница суседних катастарских парцела 
и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одговарајућим 
чланом Закона о планирању и изградњи. 

Промена граница катастарских парцела и 
формирање грађевинских парцела спајањем и деобом 
катастарских парцела, целих или делова, у свему 
према условима плана, а у складу са Законом 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, 54/13 - Решење УС и 98/13 - 
Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 -  др. 
Закон и 9/20); и Правилником о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 
бр.64/15). 

 
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.  

Регулациона и грађевинска линија дефинисане су 
у графичком прилогу бр.3 

Мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, 
електрична мрежа, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско 
грејање) поставља се у појасу регулације. 

 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
• регулациону линију, 
• бочне суседне парцеле и 
• унутрашњу суседну парцелу. 
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Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 
површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

• не ометају функционисање објеката на 
парцели, 

• не ометају формирање инфраструктурне 
мреже на парцели и 

• не угрожавају функционисање и статичку 
стабилност постојећих објеката на суседним 
парцелама. 

Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар површина у 
оквиру које је могућа изградња објекта, осим на 
местима где је грађевинска линија обавезујућа и као 
таква назначена у плану. 

Грађевинска линија подземних етажа или 
објеката може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије надземних етажа, 
као и у унутрашњем дворишту изван габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у 
функционисању објекта или инфраструктурне и 
саобраћајне мреже. Подземна грађевинска линија не 
сме да прелази границе парцеле. Она се дефинише 
посебно уколико се не поклапа са грађевинском 
линијом приземља. 

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, осим уз сагласност власника или корисника 
суседне парцеле. 

За изградњу објеката јавне намене (подземне 
јавне гараже, подземни пешачки пролази, надземни 
пешачки пролази, надземне пасареле и сл.), подземна 
и надземна грађевинска линија утврђује се у појасу 
регулације. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Тип и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње: 
• становањa (вишепородично становање - 

типови: ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05), 
Стамбени објекти намењени вишепородичном 

становању су са 4 и више стамбених јединица. 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене 
из области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.) и комерцијалних делатности 
у функцији туризма, еколошки и функционално 
примерене зони становања, а у оквиру дозвољеног 
индекса заузетости парцеле. 

У оквиру намене становања, могућа је у 
приватном власништву изградња објеката намењених 
образовању, здравству, социјалној и дечијој заштити, 
култури,  информисању и сл., али само под условом 
да задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу 
делатност. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

За све наведене типове објеката, без обзира на 
зоне у којој се налазе, морају бити претходно 
задовољени услови: из домена обезбеђивања 
довољног броја гаражних или паркинг места, 
приступних саобраћајница, стаза, места за контејнере, 
минимума слободних површина. 

 
• комерцијалнe делатности – тип: КД-01, 

КД-03, КД – 041 
 
Комерцијалне делатности подразумевају 

површине и објекте намењене комерцијалним 
делатностима и пословању, у смислу канцеларијских 
пословних простора, већих простора и комплекса 
намењених комерцијалном пословању, трговачко-
пословне центре, пословне објекте, велике маркете, 
сервисе, изложбене просторе, просторе за продају 
намештаја и др., као и све друге непроизводне 
комерцијалне и пословне делатности које захтевају 
веће површине и капацитете, односно формирање 
објеката намењених искључиво овој намени. 

Комерцијалне делатности подразумевају 
обављање свих врста непроизводних делатности, чији 
су садржаји еколошки и функционално примерени 
зони у којој се граде и који се по карактеру и 
капацитету могу организовати у оквиру планираних 
објеката и услова простора. Пословни садржаји не 
смеју угрожавати основне садржаје,  посебно у 
погледу заштите животне средине, нивоа буке и 
аерозагађења.  

Комерцијалне делатности типа КД-041 
подразумевају делатности у функцији туризма: 
хотели, хостели, мотели, апартмани и сл..У 
зависности од просторних могућности, ове 
комерцијалне делатности, могу се допунити 
садржајима спорта и рекреације партерног типа СР-03 
(терени за разне врсе спортова, отворени базени и сл.) 

  
• привреднe делатности – кип ПД–02 
 
Подразумева привредне делатности, односно 

индустријску и занатску производњу високе или 
посебно еколошки чисте технологије, технологије 
унапређене производње, одрживе производне 
технологије и сл. 

 
• спорт и рекреација – типови СР-01, СР-03 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним већем броју 
корисника различитих категорија (спортске хале, 
стадиони и сл.) и отвореним објектима намењеним 
различитим категоријама корисника (различите врсте 
спортских терена, игралишта за фудбал, кошарку, 
одбојку, рукомет, тенис и др., бициклистичке, трим и 
шетачке стазе, простори за игру деце, фитнес справе 
на отвореном, терени за мини голф и др.) 

 
• јавне функције (дечија заштита - вртић), 

државна управа-Суд, метеоролошка станица 
• енергетска инфраструктура (ТС, МРС) 
• енергетска инфраструктура (ТС, МРС) 
• зеленило 
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Зеленило се као намена сматра компатибилним 
свим осталим наменама. Категорију, односно тип 
зеленила одређује тип намене у чијој је функцији. 

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

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

• Инфраструктурна мрежа и објекти, јавне 
саобраћајне површине и објекти, водне површине и 
објекти, остале саобраћајне површине и објекти су 
компатибилне са свим наменама. 

 
Тип и намена објеката чија је изградња забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мири¬сима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози животну средину. 

Забрањена је изградња објеката који су у 
супротности са наменом утврђеном планом. 

Забрањена је изградња помо¬ћних објеката у 
оквиру парцела за вишепородично становање. 

У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је 
складиштење и депоновање материјала и робе, што 
подразумева и отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

Забрањена је изградња објеката на геолошки 
нестабилним теренима, чија нестабилност је доказана 
у складу са Законом којим се уређују геолошка и 
инжењерско-геолошка истраживања, у инжењерско-
геолошким студијама, елаборатима и другом 
документацијом. 

Забрањена је изградња објеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, а за 
које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну 
средину. 

Забрањена је изградња на свим постојећим и 
планираним јавним површинама или на објектима 
или коридорима постојеће и планиране инфра-
структуре 

 
Изградња у зонама заштите 
 
Свака изградња објеката или извођење радова у 

успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима. 

У урбанистичкој зони 6., непосредно уз улицу 
Бруски пут изграђен је магистрални цевовод, у оквиру 
заштитног коридора тј.у обухвату појаса зеленила, 
чиме је уједно успостављена његова заштита. 

 
Изградња у заштитноj зони магистралног цевовода: 
 
Заштитни  појас цевовода  износи по 3 m са обе 

стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви. 
 
 
 
 

У појасу заштите: 
• није дозвољена изградња објеката, ни вршења 

било којих радњи које могу загадити воду или 
угрозити стабилност цевовода, 

• забрањено је кретање, као и маневар моторних 
возила и тешког саобраћаја, 

• забрањено је сађење било каквог засада 
(посебно дрвенасте структуре) осим траве, 

• није дозвољено насипање земљом (као ни 
скидање земље) и промена нивелете терена у циљу 
изградње приступног пута на предметној парцели. 

 
Изградња других објеката на истој 

грађевинској парцели 
 
На истој грађевинској а у оквиру дозвољеног 

индекса заузетости парцеле, дозвољена је изградња и 
других објеката, исте или компатибилне намене, чија 
намена не угрожава основни објекат и суседне 
објекте. 

При утврђивању индекса изграђености, односно 
индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава 
се површина свих објеката на парцели. 

Површина посебних објеката: рекламни стубови 
и сл., не урачунава се при утврђивању индекса 
изграђености, односно индекса заузетости грађе-
винске парцеле. 

 
Урбанистички параметри 
 
Урбанистички параметри дати су као максималне 

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

• Бруто развијена грађевинска површина 
(БРГП) јесте збир површина свих надземних етажа 
објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта 
- спољне мере ободних зидова (са облогама, 
парапетима и оградама). 

• Индекс изграђености (ИИ) парцеле јесте 
однос бруто развијене грађевинске површине (БРГП) 
изграђеног или планираног објекта и укупне 
површине грађевинске парцеле. 

• 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 
параметар којим се одређује висинска регулација, 
дефинисана је, по планираним наменама. 

• Гараже у подземним етажама не рачунају се у 
индекс изграђености парцеле.  

 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
• као слободностојећи (објекат не додирује ни 

једну границу грађевинске парцеле), 
Под слободностојећим објектима подразумевају 

се и објекти вишепородичног становања типа 
„ламела“, односно они који имају више улаза. 

• у непрекинутом низу (објекат на парцели 
додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 

• у прекинутом низу (објекат на парцели 
додирује једну, бочну границу грађевинске парцеле), 
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Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решење (растојање 
грађевинске од регулационе линије) осим за случај : 

За стамбене објекте било којег типа код којег се 
планира гаражирање возила у подземној и приземној 
етажи  минимално растојање грађевинске од 
регулационе линије мора бити 5.0м  (на делу улаза у 
гаражу). 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 

 
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). 

Висина објекта одређује се у односу на фасаду 
објекта постављеној према улици, односно 
приступној јавној површини. Нулта кота је тачка 
пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

Висина објекта дефинисана је прописаном 
спратношћу. 

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

Свака изградња галерије или међуспратних етажа 
у објекту сматра се засебном спратном етажом 
(рачуна се као изградња спрата). 

Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. У формирању низа 
обавезно водити рачуна о суседима и усаглашавању 
ових елемената на суседним објектима уз минимална 
одступања. 

Максимална висина завршне коте плоче изнад 
приземља вишепородичних стамбених објеката који у 
приземљу имају комерцијалне садржаје је 4.50м. 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Кота приземља објеката 
 
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 не може бити 
нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, 

• кота приземља може бити највише 1.2м виша 
од нулте коте, 

• за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0.2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1.2м 
савладава се унутар објекта). 

 
Грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 

надстрешнице) не могу прелазити регулациону 
линију. 

 
Грађевински елементи на нивоу приземља  
 
Грађевински елементи објекта на нивоу 

приземља могу прећи грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

• излози локала – 0.3м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

• излози локала – 0.9м, по целој висини у 
пешачким зонама, 

• транспарентне браварске конзолне надстреш-
нице у зони приземне етаже – максимално 2.0м по 
целој ширини објекта са висином изнад 3.0м, односно 
1.0м од спољне ивице тротоара, 

• платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом – 1,0м од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3.0м, а у пешачким зонама 
према конкретним условима локације, 

• конзолне рекламе – 1.2м на висини изнад 3.0м, 
односно 1.0м од спољне ивице тротоара. 

 
Спољашње степениште 
 
Отворене спољне степенице могу се постављати 

на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 
увучена мин 3.0м у односу на регулациону линију и 
ако савлађује висину до 0.9м. Степенице које 
савлађују висину преко 0.9м улазе у габарит објекта. 

Степенице које се постављају на бочни или задњи 
део објекта не могу ометати пролаз и друге функције 
у дворишту. Корисна ширина пролаза на парцели 
поред једне стране објекта мора бити најмање 2.5м без 
физичких препрека. 

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Парцела мора имати директан приступ на пут или 

другу јавну површину намењену за саобраћај. 
Прилази комерцијалним, пословним и др. 

садржајима на парцели морају бити организовани 
тако да не ометају функцију становања. 

 
Пасажи и пролази 
 
Колски приступ унутрашњем дворишту код 

објеката вишепородичног становања, објеката 
комерцијалних делатности и осталих намена, приступ 
унутрашњости парцеле/блока може се обезбедити 
преко пасажа минималне ширине 5,0м и минималне 
слободне висине од 4,5м. (од коте финално обрађеног 
коловоза до најниже тачке обрађеног плафона).  

 
Паркирање 
 
Услови за паркирање дати су у поглављу 2.4.2.2. 
Паркирање (партерно, гаражирање) се третира 

као компатибилна намена свим планираним наменама 
у Плану. 
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Одводњавање површинских вода 
 
Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

Плана ( граф.прилог бр.3) 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији, са најмањим падом од 1,5%. 

Објекти који се граде на међи морају решити 
одводњавање са кровова и одвођење атмосферске 
воде са терена тако да ничим не угрожавају суседну 
парцелу и објекте. 

 
Интервенција на постојећем објекту или из-

градња новог 
 
Било која интервенција на постојећем објекту или 

изградња новог не сме угрозити функционисање, 
стабилност или фасаду суседног објекта. 

Свака доградња, надградња или реконструкција 
постојећег објекта мора бити изведена у складу са 
техничким прописима и тако да ничим не угрози  
стабилност постојеће конструкције, односно 
стабилност објекта у непосредном контакту. 

Приликом било какве интервенције на постојећем 
објекту важиће услови као и за  новопланиране 
објекте. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Савременим архитектонским формама, атрактив-

ним елементима, применом нових конструктивних 
система и квалитетних материјала, еколошки 
прихватљивих, за фасадну облогу, а у складу са 
начелима унапређења енергетске ефикасности која се 
односе на смањење потрошње свих врста енергије, 
уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње 
применом техничких мера, стандарда и услова 
планирања, пројектовања, изградње и употребе 
објеката. У складу са  наменом објекта и карактером 
локације, као и увођењем елемената урбаног дизајна, 
треба допринети формирању новог визуелног 
идентитета простора, у складу са наменом, 
карактером и временом у коме објекат настаје.  

Обавеза је остварити и урбанистичку и 
архитектонску хармоничност са окружењем. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

За обраду фасада објеката могу се користити све 
врсте, како природних тако и вештачких материјала, 
технички и биолошки исправних, који подлежу 
важећим стандардима,. 

Посебно водити рачуна о обради фасада објеката 
(фасадној профилацији, детаљима фасаде) са циљем 
постизања вишег квалитета урбаних и 
архитектонских вредности објекта. 

 
 
 
 
 
 
 

Архитектонско обликовање кровова 
 
Кровови се изводе као равни и коси вишеводни, 

уз примену адекватног нагиба према примењеном 
кровном покривачу, с тим да је нагиб крова и 
покривни материјал потребно прилагодити архи-
тектури објекта. 

Максимални дозвољени нагиб крова је 25°. 
На објектима са косим кровом у низу забрањена 

је употреба забатног зида на уличним фасадама. 
Није дозвољена изградња лучних и мансардних 

кровова. 
Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег 

или изградњом новог крова, фор-мирају поткровне 
етаже у више нивоа. 

На угаоним објектима кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава функционалну и естетску 
целину са низом објеката, у оба правца. 

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

Дозвољена је изградња кровних башти и 
постављање транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

 
Услови ограђивања грађевинских парцела 
 
Грађевинске парцеле за изградњу вишепородич-

них,  комерцијалних и пословних објеката  по правилу 
се не ограђују.   

               
Пејзажно уређење 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то:  
• 1 контејнер на 1000м² корисне стамбене 

површине, 
• 1 контејнер на 500м² корисне површине 

пословног простора.  
Контејнере сместити у оквиру грађевинске пар-

целе, у габариту објекта или изван габарита објекта.  
 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

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

 
Услови за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
Према условима утврђених Планом у делу 2.4.3. 

Услови за уређење површина за инфраструктурне објекте 
и комплексе и условима надлежних институција. 
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3.3 Правила грађења по урбанистичким блоко-
вима 

 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова регулације и изградње који се односе 
на појединачне урбанистичке блокове и грађевинске 
парцеле. 

 
3.3.1. Правила грађења за урбанистичку зону 1 
 
детаљна намена  
 
комерцијалне делатности тип    КД-01 
 
Планирано је задржавање изграђених објеката, 

њихова реконструкција, изградња објеката исте 
намене до дозвољених урбанистичких параметара, 
као и повећање техничке и просторне опремљености. 

Постојећи комерцијални комплекс на 
к.п.бр.2635/17 КО Крушевац реализован је у складу са 
Урбанистичким пројектом (1. фаза изградње). Остали 
садржаји ће бити реализовани у складу са наведеним 
Урбанистичким пројектом. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

Планирана парковска површина је делимично 
реализована. Планира се даља изградња  и уређење 
простора са садржајима за одмор и дечју игру.  

 
Услови за уређења и изградњу дати су у поглављу 

2.4.4. Услови за уређење зелених површина. 
 
услови и могућности фазне реализације 
 
Могућа је фазна изградња, односно уређења, под 

условом да свака изведена фаза представља 
функционалну и архитектонску целину. 

3.3.2. Правила грађења за урбанистички блок 
2.1. и 2.2.  

 
детаљна намена  
 
вишепородично становање тип ВС-02 
 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

60% : 40%. 
 
компатибилна намена  
 
комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 

пословање, туризам, услуге и сл.). 
Садржаји компатибилних намена, могу се 

организовати у приземним или другим етажама 
стамбеног објекта и као самостални објекат на 
парцели. 

Намена дефинисана као компатибилна може бити 
и једина. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

Пословни садржаји не смеју угрожавати 
становање,  посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења.  

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке зоне. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом 

низу, изузев првог и задњег који представљају објекте 
прекинутог низа (једном страном додирује међу)

 
 

услови за формирање грађевинске парцеле за урбанистички блок 2.1 
 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

.1мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-02 П+3 
непрекинути низ 45 1600 25 

прекинути низ 50 1000 25 

 
 

услови за формирање грађевинске парцеле за урбанистички блок 2.2 

 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

.1мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-02 П+3 непрекинути низ 45 600 15 
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положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 
објекта постављене на међи не могу имати отворе на 
тим фасадама. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

 
приступ парцели 
 
Дозвољен је максимално један колски улаз-излаз 

на локацију са саобраћајнице.  
За угаоне парцеле (објекти у прекинутом низу) 

дозвољен је колски улаз-излаз на локацију само из 
улице Чкаљине, односно улице Крфске. 

Колски приступ локацији (улаз-излаз) мора бити 
минимално удаљен 10м од раскрснице. 

 
висина венаца објекта  
 
При пројектовњу објекта у низу обавезно водити 

рачуна о суседном објекту и усаглашавању висине венаца. 
Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према улици (улица 
Аеродромска и улица хероја са Кошара), не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1.6м. Укупна 
површина наведених грађевинских елемената не може 
бити већа од 50% уличне  фасаде изнад приземља.  

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према задњем 
дворишту, (најмањег растојања од суседне 
грађевинске парцеле од 5м) не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,2м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 
30% задње фасаде изнад приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 

надстрешнице), за објекте на углу (почетак и крај 
низа) не могу прелазити грађевинску линију више од 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

правила и услови за интервенције на постојећим 
објектима 

 
Сви постојећи објекти се уклањају. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обезбедити у под-

земној етажи и на парцели на којој се објекат гради.  
 
Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
 
3.3.3. Правила грађења за урбанистички блок 

2.3. и 3.7. 
 
детаљна намена 
 
вишепородично становање тип ВС-03 
 
компатибилна намена  
 
комерцијалне делатности тип КД-02 и КД-041 

(трговина, пословање, туризам, услуге и сл.). 
 
Садржаји компатибилних намена, могу се орга-

низовати у приземним или другим етажама стамбеног 
објекта и као самостални објекат на парцели. 

Намена дефинисана као компатибилна може бити 
и једина. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

Комерцијални садржаји не смеју угрожавати 
становање,  посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења.  

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке зоне. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл.

 
 

типологија објеката 
 

Планирана је изградња слободностојећих обје-ката. 
услови за формирање грађевинске парцеле 

 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина фронта парц. (м) 

ВС-03 П+4 слободностојећи 40 1500 25 
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положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

 
приступ парцели 
 
Колски приступ локацији (улаз-излаз) мора бити 

минимално удаљен 10м од раскрснице. 
 
висина објекта  
 
Максимална висина објекта је 20.00м, у односу на 

коту приступне саобраћајнице. 
 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према улици, не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1.2м. Укупна 
површина наведених грађевинских елемената не 
може бити већа од 30% уличне  фасаде изнад 
приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према бочном и 
задњем дворишту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 0,6м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати тако да својом меком 

формом, обликом и волуменом прате кружну форму 
парка са којим су у непосредном контакту, учвршћују 
хоризонталну и вертикалну регулацију и наглашавју 
атрактивност простора и саме локације. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у 
приземљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, 
баште и сл.) при пројектовању остварити ефекат 
јединства објекта и окружења, тако да они чине 
јединствену и нераскидиву целину, посебно према 
планираној пешачкој стази. 

Планирати кровне баште са различитим 
атрактивним садржајима (отворени бар, видиковац и 
сл.), постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

При пројектовњу објекта у низу обавезно водити 
рачуна о суседном објекту и усаглашавању висине 
венаца. 

На угаоном делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбе-
ђује међусобна удаљеност слободностојећих више-
породичних објеката типа становања ВС-03 је 5.0м. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обезбедити у 

подземној етажи и на парцели на којој се објекат 
гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
 
3.3.4.  Правила грађења за урбанистички блок 

2.4. и 3.5. 
 
детаљна намена 
 
вишепородично становање тип ВС-04 
 
компатибилна намена  
 
комерцијалне делатности тип КД-02 и КД-041 

(трговина, пословање, туризам, услуге и сл.). 
Садржаји компатибилних намена, могу се 

организовати у приземним или другим етажама 
стамбеног објекта и као самостални објекат на 
парцели. 

Намена дефинисана као компатибилна може бити 
и једина. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

Комерцијални садржаји не смеју угрожавати 
становање,  посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења.  

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке зоне. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих 
објеката. 
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услови за формирање грађевинске парцеле 
 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина фронта парц.  

(м) 

ВС-04 П+6 слободностојећи 30 2000 30 

 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

За парцеле које су у непосредном контакту са 
парком, а за фасаде према парку, дата је обавезујућа 
грађевинска линија. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

 
висина објекта  
 
Максимална висина објекта је 26.00м, у односу на 

коту приступне саобраћајнице. 
 
приступ парцели 
 
Дозвољено је максимално три колска улаза-

излаза на парцелу са саобраћајнице.  
Колски приступ парцели (улаз-излаз) мора бити 

минимално удаљен 10м од раскрснице. 
 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према парку, на којој 
је грађевинска линија обавезујућа, не могу прелазити 
грађевинску линију више од 0.9м. Укупна површина 
наведених грађевинских елемената не може бити већа 
од 30% уличне  фасаде изнад приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на деловима објекта према осталим 
саобраћајницама не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,2м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% фасаде 
изнад приземља. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати тако да својом меком 

формом, обликом и волуменом прате кружну форму 
парка са којим су у непосредном контакту, учвршћују 
хоризонталну и вертикалну регулацију и наглашавју 
атрактивност простора, у смислу реперности не само 
објеката већ  и саме локације. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у 
приземљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, 
баште и сл.) при пројектовању остварити ефекат 
јединства објекта и окружења, тако да они чине 
јединствену и нераскидиву целину, посебно према 
планираној пешачкој стази. 

Планирати кровне баште са различитим 
атрактивним садржајима (отворени бар, видиковац и 
сл.), постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

На угаоном делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност слободностојећих 
вишепородичних објеката типа становања ВС-04 је 
6.0м. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обезбедити у 

подземној етажи и на парцели на којој се објекат 
гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
  
3.3.5. Правила грађења за урбанистички блок 

3.1. 
 
детаљна намена 
 
вишепородично становање тип ВС-02 
 
Однос стамбене према компатибилној намени је 

60% : 40%. 
 
компатибилна намена  
 
комерцијалне делатности тип КД-02 (трговина, 

пословање, туризам, услуге и сл.). 
Садржаји компатибилних намена, могу се 

организовати у приземним или другим етажама 
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стамбеног објекта и као самостални објекат на 
парцели. 

Намена дефинисана као компатибилна може бити 
и једина. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

Пословни садржаји не смеју угрожавати 
становање,  посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења.  

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке зоне. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

 
 

типологија објеката 
 

Планирана је изградња слободностојећих објеката. 
 

услови за формирање грађевинске парцеле 
 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-02 П+3 слободностојећи 40 600 20 

 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 
(дато у граф прилогу бр.3) 

Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 
објекта који се граде на међи не могу имати отворе на 
тим фасадама. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

 
висина венаца објекта  
 
При пројектовњу објекта у низу обавезно водити 

рачуна о суседном објекту и усаглашавању висине 
венаца. 

Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност слободностојећих 
вишепородичних објеката типа становања ВС-02 је 
5.0м. 

 
приступ парцели 
 
Колски приступ локацији (улаз-излаз) мора бити 

минимално удаљен 10м од раскрснице. 
 
 
 

 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према улици (улица 
Аеродромска), не могу прелазити грађевинску линију 
више од 1.6м. Укупна површина наведених 
грађевинских елемената не може бити већа од 50% 
уличне  фасаде изнад приземља.  

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на делу објекта према задњем 
дворишту, (најмањег растојања од суседне 
грађевинске парцеле од 5м) не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,2м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 
30% задње фасаде изнад приземља. 

 
правила и услови за интервенције на постојећим 

објектима 
 
Сви постојећи објекти се уклањају. 
 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обезбедити у 

подземној етажи и на парцели на којој се објекат 
гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
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3.3.6. Правила грађења за урбанистички блок 3.2. 
 
детаљна намена 
 
вишепородично становање тип ВС-04 
 
компатибилна намена  
 
комерцијалне делатности тип КД-02 и КД-041 

(трговина, пословање, туризам, услуге и сл.). 
 
Садржаји компатибилних намена, могу се 

организовати у приземним или другим етажама 
стамбеног објекта и као самостални објекат на 
парцели. 

Намена дефинисана као компатибилна може бити 
и једина. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри дефини-
сани за претежну намену урбанистичке целине у којој 
се објекти граде. 

Комерцијални садржаји не смеју угрожавати 
становање,  посебно у погледу заштите животне сре-
дине, нивоа буке и аерозагађења.  

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке зоне. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 
 

типологија објеката 

Планирана је изградња слободностојећих објеката. 

услови за формирање грађевинске парцеле 
 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-04 П+6 слободностојећи 30 2000 30 

 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања 
(дато и графи.прилогу бр.3). 

За парцеле које су у непосредном контакту са 
парком, а за фасаде према парку, дата је обавезујућа 
грађевинска линија. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

 
приступ парцели 
 
Колски приступ локацији (улаз-излаз) мора бити 

минимално удаљен 10м од раскрснице. 
 
висина објекта  
 
Максимална висина објекта је 26.00м, у односу на 

коту приступне саобраћајнице. 
 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према парку, на којој 
је грађевинска линија обавезујућа, не могу прелазити 
грађевинску линију више од 0.9м. Укупна површина 

наведених грађевинских елемената не може бити већа 
од 30% уличне  фасаде изнад приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на деловима објекта према осталим 
саобраћајницама не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,2м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% фасаде 
изнад приземља. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати тако да својом меком 

формом, обликом и волуменом прате кружну форму 
парка са којим су у непосредном контакту, учвршћују 
хоризонталну и вертикалну регулацију и наглашавју 
атрактивност и реперност простора  и саме локације. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у 
приземљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, 
баште и сл.) при пројектовању остварити ефекат 
јединства објекта и окружења, тако да они чине 
јединствену и нераскидиву целину, посебно према 
планираној пешачкој стази. 

Планирати кровне баште са различитим 
атрактивним садржајима (отворени бар, видиковац и 
сл.), постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

На угаоном делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 
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међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује 
међусобна удаљеност слободностојећих вишепо-
родичних објеката типа становања ВС-04 је 6.0м. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обезбедити у 

подземној етажи и на парцели на којој се објекат гради.  
Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
 
3.3.7. Правила грађења за урбанистички блок 3.3. 
 
детаљна намена 
 
јавне функције (Суд) 

У оквиру објекта планирати смештај следећих 
правосудних органа: Виши суд Крушевац, Основни 
суд Kрушевац, Прекршајни суд Крушевац, Градско 
правобранилаштво, Привредни суд Краљево, судска 
јединица у Крушевцу, Основно јавно тужилаштво 
Крушевац, Више јавно тужилаштво Крушевац. 

Планирати две функционалне целине – део 
објекта намењен органима суда и део објекта намењен 
органима тужилаштва, са издвојеним улазима и 
комуникацијама. Целине спојити везним деловима на 
нивоу партера и нивоу судница. Ове целине 
конципирати на начин да омогућавају фазну изградњу 
објекта.  

Уз објекат је предвидети изградњу техно блока за 
прикључење на јавну инфраструктуру и снабдевање 
потребним инсталацијама. 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих обје-

ката. 

 
 

услови за формирање грађевинске парцеле 

 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

У П+4 слободностојећи 40 1500 25 

 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

 
кота приземља објеката 
 
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 не може бити 
нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, 

• кота приземља може бити највише 1.7м виша 
од нулте коте. 

 
приступ парцели 
 
Колски приступ локацији (улаз-излаз) мора бити 

минимално удаљен 10м од раскрснице. 
 
архитектонско обликовање објеката 
 

Објекте пројектовати тако да својом меком 
формом, обликом и волуменом прате кружну форму 
парка са којим су у непосредном контакту, учвршћују 
хоризонталну и вертикалну регулацију и наглашавју 
атрактивност простора и саме локације. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

Материјализацију објекта је планирати у складу 
са значајем намене и садржаја ове врсте објекта. 
Предвидети монументалност судског дела објекта и 
транспарентност дела тужилаштва у архитектонском 
изразу. Фасаду објекта планирати као комбинацију  
зидних и бетонских маса и стаклених површина. типа 
„зид завеса“ са алуминијумским детаљима и 
брисолејима.  

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обезбедити у 

подземној етажи и на парцели на којој се објекат 
гради.  

Дозвољена је изградња надземне гараже. 
Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
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3.3.8. Правила грађења за урбанистички блок 3.4. 
 
детаљна намена 
 
јавне функције (дечија заштита, метеоролошка 

станица) 
 
За изградњу објеката из области јавних функција 

(вртић), поред урбанистичких услова одређених 
планом, користе се и критеријуми и нормативи по 
класификацији, у зависности од врсте и класе објекта, 
у доносу на планирани капацитет (број деце). 

Правилник о ближим условима за оснивање, рад 
и обављање делатности предшколске установе 
(Службени гласник РС, бр. 1/2019).  

Парцела са објектом метеоролошке станице је 
реалзована. 

Планирано је задржавање изграђених објеката и 
дозвољена је њихова реконструкција, повећање 
техничке и просторне опремљености. 

 
 
Забрањена је било која врста делатности која би 

могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих обје-

ката. 
 

 
 

услови за формирање грађевинске парцеле 
 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина фронта  

парц. (м) 
 

У 
П+4 

слободностојећи 

40 1500 25 

ДЗ 
складу са стандардима 

за конкретну врсту 
објеката 

50 

складу са 
стандардима за 

конкретану 
врсту објеката 

15 

 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања 
(дато у граф прилогу бр.3). 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

Објекат максимално удаљити од саобраћајница и 
заштитити од извора буке. 

 
приступ парцели 
 
Колски приступ локацији (улаз-излаз) мора бити 

минимално удаљен 10м од раскрснице. 
 
површина парцеле 
 
Површина парцеле је 30м²/кориснику. Површина 

објекта је 8м²/кориснику. 
 
међусобна удаљеност објеката 
 
Минимално растојање објекта од другог објекта у 

односу на фасаду са отворима, мора бити најмање 1 
висина вишег објекта, а у односу на фасаду без отвора 
1/2 те висине. 

 
 

изградња помоћних објеката 
 
Све помоћне просторије планирати у оквиру 

објекта. Није дозвољена изградња помоћних објеката, 
изузев отворених терена и урбаног мобилијара за игру 
и боравак деце на отвореном. (у складу са 
Правилником и према типу и намени објекта). 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
При планирању и реализацији максимално 

користити нова техничка и технолошка решења у 
циљу енергетски ефикасније градње.  

Препоручена орјентација просторија за децу је 
југ-југоисток јер се овом орјентациом обезбеђује 
правилна инсолација и остварују повољни услови за 
рад и боравак. Пожељно је да соба за децу буде 
осунчана мин 2 сата дневно. 

Осим наведених објекти дечије заштите морају да 
испуњавају и следеће услове: 

• да имају приступни пут 
• да је грађевинско земљиште опремљено 
• да испуњава све норме у погледу звучне, 

хидро и термоизолације 
• да материјали коришћени у изградњу и 

опремању ентеријера буду безбедни у погледу пожара 
и  складу са важећим прописа из ове области 

• да сви објекти испуњавају прописану 
законску регулативу из области енергетске 
ефикасности 

• да се сви објекти и површине прилагоде 
особама са инвалидитетом 
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ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинске парцеле, 

оградом максималне висине  1.5m (зидани парапетни 
део максималне висине 0.6m). Пожељно је да буде 
прожета живицом и то од врста које немају трње, а 
нарочито отровне делове биљака (плодове и лишће). 

 
паркирање 
 
У оквиру планиране намене неопходно је предви-

дети отворене површине и/или гаражни простор за 
стационирање возила запослених и посетилаца, према 
важећим нормативима. 

 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 2.4.4. 
Планирано је минимум 40% озелењених повр-

шина, од тога 30% у директном контакту са тлом. 
Задовољити норматив од најмање 10m2 отвореног и 
зеленог простора по детету. Ободом парцеле форми-
рати заштитни зелени појас. 

 
3.3.9. Правила грађења за урбанистички блок 3.6. 
 
детаљна намена 
 
вишепородично становање тип ВС-05 
 

Однос стамбене према компатибилној намени је 
90% : 10%. 

 
компатибилна намена  
 
комерцијалне делатности тип КД-02 и КД-041 

(трговина, пословање, туризам, услуге и сл.). 
 
Садржаји компатибилних намена, могу се 

организовати у приземним или другим етажама 
стамбеног објекта и као самостални објекат на 
парцели. 

Намена дефинисана као компатибилна може бити 
и једина. 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену урбанистичке 
целине у којој се објекти граде. 

Комерцијални садржаји не смеју угрожавати 
становање,  посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења.  

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке зоне. 

У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

 
 

типологија објеката 
 
 

Планирана је изградња слободностојећих објеката. 
 

услови за формирање грађевинске парцеле 
 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-05 П+8 слободностојећи 25 2500 40 

 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања 
(дато у граф.прилогу бр.3). 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

 
висина објекта  
 
Максимална висина објекта је 32.00м, у односу на 

коту приступне саобраћајнице. 
 

приступ парцели 
 
Колски приступ локацији (улаз-излаз) мора бити 

минимално удаљен 10м од раскрснице. 
 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према парку, не могу 
прелазити грађевинску линију више од 0.9м. Укупна 
површина наведених грађевинских елемената не 
може бити већа од 30% уличне  фасаде изнад 
приземља. 

Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 
виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице), на деловима објекта према осталим 
саобраћајницама не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,2м, али укупна површина 
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грађевинских елемената не може прећи 30% фасаде 
изнад приземља. 

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати тако да својом меком 

формом, обликом и волуменом прате кружну форму 
парка са којим су у непосредном контакту, учвршћују 
хоризонталну и вертикалну регулацију и наглашавју 
атрактивност простора и саме локације. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у 
приземљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, 
баште и сл.) при пројектовању остварити ефекат 
јединства објекта и окружења, тако да они чине 
јединствену и нераскидиву целину, посебно према 
планираној пешачкој стази. 

Планирати кровне баште са различитим 
атрактивним садржајима (отворени бар, видиковац и 
сл.), постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

На угаоном делу објекта кровну конструкцију 
решавати тако да омогућава естетску целину са 
објекатом у оба правца. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност слободностојећих 
вишепородичних објеката типа становања ВС-04 је 
6.0м. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обезбедити у 

подземној етажи и на парцели на којој се објекат 
гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
На делу централног трга није дозвољена 

изградња објеката нити постављање монтажних 
објеката, осим урбаног мобилијара и сл. 

 

3.3.10. Правила грађења за урбанистички блок 
3.8. 

 
детаљна намена 
зеленило - парк 
 
Забрањена је било која врста делатности која би 

могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке зоне. 

Није дозвољена изградња објеката нити 
постављање монтажних објеката, осим урбаног 
мобилијара. 

Није дозвољено увођење колских саобраћајница 
ни паркирање у овом простору. 

Услови за уређење дати су у поглављу 2.4.4. 
  
3.3.11. Правила грађења за урбанистичку зону 4 
детаљна намена 
 
спорт и рекреација тип СР-01,СР-03 
 
У обухвату ове зоне започета је реализације 

стадиона за фудбал са теренима, трибинама, и свим 
неопходним пратећим садржајима. 

Спортски комплекс може садржати више 
спортских објеката као што су: отворени спортски 
терени (игралишта за фудбал, кошарку, одбојку, 
рукомет, тенис, трим стазе, фитнес површине, дечија 
игралишта...), затворени спортски објекти (спортске 
хале, спортски балони,...). 

За изградњу објеката из области спорта и 
рекреације, поред урбанистичких услова одређених 
планом, користе се и критеријуми и нормативи за 
конкретну врсту објекта. 

компатибилна намена – комерцијалне делатности 
(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.) 
и зеленило (зеленило уз спортске објекте, парк).  

Поред спортских објеката као обавезног 
садржаја, у оквиру планираног спортског комплекса 
могућа је реализација и капацитета комерцијалних 
делатности (трговина и угоститељство туризам, 
пословање). 

Зеленило се планира као парк чији садржај осим 
зелених површина чини  опрема за рекреацију, урбани 
мобилијар, поплочане површине, уз могућност за 
организовање садржаја рекреације уз објекте 
спортских садржаја, као и игре и одмора становника у 
непосредном окружењу. 

 
 

типологија објеката 
 

Планирана је изградња слободностојећих објеката. 
 

услови за формирање грађевинске парцеле 

 

тип висина тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
% зелених 
површина 

СР-01 

у складу са 
технолошким 

захтевима спортског 
објекта 

слободностојећи 30 20 
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индекс заузетости 
 
максимални индекс заузетости је 30%. 
 
напомена: У прорачун индекса не улазе етаже испод 

коте приземља намењене паркирању возила у оквиру 
подземних гаража, смештају неопходне инфраструктуре 
и технологије. У прорачун индекса не улазе површине 
отворених спортских терена, али се урачунавају корисне 
површине испод трибина.  У прорачун индекса не 
урачунавају се површине отворених спортских терена, 
али се рачуна фудбалски стадион. 

 
висина објекта 
 
Висина објекта  у складу са технолошким захтевима 

спортског објекта и одредбама правилника о ближим 
условима за обављање спортских активности и 
делатности („Службени гласник РС“ бр.17/13). 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Минимално удаљење између спортских објеката 

износи ½ висине вишег објекта.  
 
архитектонско обликовање објеката 
 
Сви објекти у оквиру спортског комплекса морају 

представљати јединствену функционално-естетску 
целину, а архитектонски склоп објеката мора бити 
усклађен са њиховом спортском или пратећом наменом. 
Планирани спортски објекти у оквиру спортских 
комплекса морају бити реализовани у складу са 
стандардима за планирану спортску намену. У складу са 
Законом о спорту ("Службени гласник РС" бр. 10/2016) и 
другим законима сви спортски објекти морају бити 
реализовани на начин да буду прилагођени и 
приступачни лицима са посебним потребама (деца, старе 
особе и особе са инвалидитетом).   

При планирању и реализацији максимално 
користити нова техничка и технолошка решења у 
циљу енергетски ефикасније градње.  

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела. 

Ограда мора бити транспарентна, а тип и висину 

ускладити према врсти спортских делатности и 
околних спортских садржаја. 

 
паркирање 
 
У оквиру планираних спортских комплекса 

неопходно је предвидети отворене површине и/или 
гаражни простор за стационирање возила запослених, 
корисника и посетилаца, према нормативима. 

 
Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 2.4.4. 
 
3.3.12. Правила грађења за урбанистички блок 5.1. 
 
детаљна намена 
 
комерцијалне делатности  
 
Планирана је изградња објеката комерцијалних 

делатности и пословања, у смислу канцеларијских 
пословних простора, већих простора и комплекса 
намењених комерцијалном пословању, трговачко-
пословни центри, пословни објекти, велики маркети, 
сервиси, изложбени простори, простори за продају 
намештаја и др., објеката у функцији туризма: хотели, 
мотели, апартмани и сл., са свим пратећим 
садржајима. 

У оквиру грађевинске парцеле са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиште-
ње и депоновање материјала и робе, што подразумева 
и: отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-
отпад, пластику и др.  

 
компатибилна намена  
 
Није дозвољена изградња других, компатибилних 

намена.типологија објеката 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом 

низу, изузев првог и задњег у низу (објекат додирује 
једном страном међу парцеле). 

 
 

услови за формирање грађевинске парцеле 

 

тип спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

КД-01 до П+2 40 1500 30 

КД-041 До П+5 60 

ма у односу на 
планиране садржаје 

и смештајне капацитете 
кс. 

ИЗ (% 

30 

 



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     246 
 

 

 
 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих 

објеката. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања 
(дато у граф. пролигу бр. 3). 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност је 5.0м. 

 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Није дозвољено упуштање делова објеката у 

јавну површину. 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према улици, не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1.2м.  

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати у духу савремене 

архитектуре, користећи савремене материјале и боје, 
а волуменом се уклапајући у градитељски контекст 
као и намену објекта. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у 
приземљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, 
баште и сл.) при пројектовању остварити ефекат 
јединства објекта и окружења, тако да они чине 
јединствену и нераскидиву целину, посебно према 
пешачким стазама и околним зеленим и парковским 
површинама. 

Планирати кровне баште са различитим 
атрактивним садржајима (отворени бар, видиковац и 
сл.), постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

  
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање парцела живом оградом 

или транспарентном оградом до висине од 1,4м, са 
парапетом од 0,4м 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обезбедити у под-

земној етажи и на парцели на којој се објекат гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
 
3.3.13. Правила грађења за урбанистички блок 

5.2. и 7.2. 
 
детаљна намена 
 
привредне делатности тип ПД-02 
 
Планирана је изградња објеката привредних де-

латности, односно индустријска и занатска про-
изводња високе или посебно еколошки чисте 
технологије, технологије унапређене производње, 
одрживе производне технологије и сл., које чине 
јединствен комплекс или више појединачних 
груписаних локација. 

 
компатибилна намена  
 
Компатибилна намена која може бити 

заступљена је изградња објеката комерцијалних 
делатности, у смислу трговине, пословања, сервиса, 
изложбених простора и простора за продају, 
угоститељство, туризам, пословање и сл., објекти за 
спорт и рекреацију, у смислу спортских хала, објекати 
сајамског, изложбеног и мултифункционалног 
карактера и сл. 

Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у оквиру привредних објеката или у 
посебним објектима. 

Забрањена је било која врста делатности која би 
могла да деградира овај простор и угрози животну 
средину. 

 
услови за формирање грађевинске парцеле 

тип 
спрат- 

ност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 
(м2) 

мин. 
ширина  
фронта  

парц. (м) 

ПД-02 
до  

П+2 
60 800 16 

 
 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих обје-

ката. 
 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања 
(дато у граф.прилогу бр. 5). 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
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објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се постављати објекти портирнице, 
информациони и контролни пунктови за потребе 
комплекса, рекламни панои и јарболи. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 5м. 
Међусобно растојање између објеката је 

минимално 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 5м. 
 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Није дозвољено упуштање делова објеката у 

јавну површину. 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према улици, не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1.2м.  

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура објеката треба бити усмерена ка 

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

Објекте пројектовати у духу савремене 
архитектуре, користећи савремене материјале и боје, 
а волуменом се уклапајући у градитељски контекст 
као и намену објекта. 

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела. 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати оградом 

од непрозирног парапета од чврстог материјала или 
да цела буде непрозирна и од чврстог материјала, до 
висине од 2.50м, рачунајући од коте тротоара. 
Максимална висина ограде одређена је врстом 
производног и технолошког процеса који се ограђује. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обезбедити у 

подземној етажи и на парцели на којој се објекат 
гради.  

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
Обавезан је појас заштитног зеленила у зони 

привредних делатности, интерно у границама комплекса. 
  
3.3.14. Правила грађења за урбанистичку  
            зону 6 
 
детаљна намена 
 
комерцијалне делатности тип КД-02 
 

У обухвату ове зоне започета је реализација 
објеката комерцијалних садржаја. 

Планирана је изградња објеката комерцијалних 
делатности и пословања, у смислу канцеларијских 
пословних простора, већих простора и комплекса 
намењених комерцијалном пословању, трговачко-
пословни центри, пословни објекти, велики маркети, 
сервиси, изложбени простори, простори за продају и 
др., односно могу служити за обављање привредних 
делатности (занатска производња, гараже, радионице, 
сервиси и сл.) 

У оквиру грађевинске парцеле са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је скла-
диштење и депоновање материјала и робе, што 
подразумева и: отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и др.  

 
компатибилна намена 
 
зеленило - линеарно зеленило 
 
Планира се дуж улице Бруски пут са циљем 

визуелне заштите, ублажавања буке, естетског 
обликовања простора, као и заштите инфра-
структурног појаса, линијско зеленило организовано 
у виду зелених баштица са дрворедом жбунастих 
врста и травњаком, са урбаним мобилијаром, фитнес 
справама, клупама и сл. 

 
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих објеката. 
 
услови за формирање грађевинске парцеле 

 

тип 
спрат- 
ност 

тип  
објекта 

макс. 
ИЗ 
(%) 

мин. 
површи

на 
парцеле  

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

КД-01 
до 

П+2 

слобод-
носто-
јећи 

40 
 

1000 30 

 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3. "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања 
(дато у граф.прилогу бр.3). 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се постављати објекти портирнице, 
информациони и контролни пунктови за потребе 
комплекса, рекламни панои и јарболи. 
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међусобна удаљеност објеката 
 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле, којом се 
обезбеђује међусобна удаљеност је 5.0м. 

 
грађевински елементи и испади на објекту 
 
Није дозвољено упуштање делова објеката у 

јавну површину. 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
надстрешнице) на делу објекта према улици, не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1.2м.  

 
архитектонско обликовање објеката 
 
Објекте пројектовати у духу савремене 

архитектуре, користећи савремене материјале и боје, 
а волуменом се уклапајући у градитељски контекст 
као и намену објекта. 

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми уз наглашавање реперности. 

Потенцирањем атрактивних садржаја у 
приземљима објеката (ресторани, кафићи, галерије, 
баште и сл.) при пројектовању остварити ефекат 
јединства објекта и окружења, тако да они чине 
јединствену и нераскидиву целину, посебно према 
пешачким стазама и околним зеленим и парковским 
површинама. 

Планирати кровне баште са различитим 
атрактивним садржајима (отворени бар, видиковац и 
сл.), постављањем транспарентних пергола и других 
интересантних форми. 

При планирању и реализацији максимално 
користити нова техничка и технолошка решења у 
циљу енергетски ефикасније градње.  

 
ограђивање грађевинских парцела 
 
Дозвољено је ограђивање парцела живом оградом 

или транспарентном оградом до висине од 1,4м са 
парапетом од 0,4м. 

 
паркирање 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у подземној етажи и на парцели на којој 
се објекат гради. 

Правила за паркирање дата су у поглављу 2.4.2.2. 
 
зеленило 
 
Услови за уређење зеленила дати су у поглављу 

2.4.4. 
 
3.3.15. Правила грађења за урбанистички блок 

7.1. 
 
детаљна намена 
 
привредне делатности тип ПД-02 
 
Планирано је задржавање изграђених објеката и 

дозвољена је њихова реконструкција, повећање 
техничке и просторне опремљености, као и изградња 

нових објеката до параметара планираних овим 
Планом. 

 
тип и намена објеката чија је изградња забрањена 
 
Забрањена је било која врста делатности која би 

могла да деградира овај простор, угрози животну 
средину и основну намену урбанистичке целине. 

Забрањује се изградња објеката чија би намена 
негативно утицала на реализоване намене у 
контактним подручјима, односно који користе 
токсичне и опасне материје, стварају буку, вибрације, 
прашину  и неугодне мирисе, гасове,  отпадне воде и 
друга штетна дејства, ради обезбеђења заштите 
ваздуха, воде и земљишта. 

Забрана изградње објеката важи и за све објекте 
за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину, а за које се у прописаној процедури не 
обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на 
животну средину. 

Посебна забрана изградње објеката важи за 
следеће делатности: 

• Погони и постројења тешке индустрије и то: 
- прерада нафте и нафтинх деривата (рафинерије 

и сл.) 
- све делатности из домена металургије (црна и 

обојена) 
- тешка хемијска индустрија (производња 

синтетичких смола; производња  
- вештачких влакана; производња боја и лакова; 

производља пољопривредних хемикалија и 
неорганских киселина ) 

• Наменска индустрија (производња оружја и 
експлозивних материјала)  

• Прерада и рециклажа опасног отпада 
• Складиштење и прерада материјала који имају 

јонизујуће зрачење 
• Складиштење комуналног отпада (депоније) 
Забрањена је изградња било којег постројења који 

је у обавези да поседује интегрисану  дозволу 
(интегрисана контрола и спречавање загађења) - тзв 
"IPPC" дозвола а све у складу са Законом о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/04). 

 
услови за формирање грађевинске парцеле 

 

тип 
спрат- 

ност 

макс. 

ИЗ  

(%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина  

фронта  

парц. (м) 

ПД-02 
до  

П+2 
60 800 16 

 

 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3. "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања 
(дато у граф. прилогу бр. 3). 
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У простору између регулационе и грађевинске 
линије није дозвољено постављање било каквих 
објеката осим инфраструктурних објеката и објеката 
који се односе на партерно уређење терена. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се постављати објекти портирнице, 
информациони и контролни пунктови за потребе 
комплекса, рекламни панои и јарболи. 

  
типологија објеката 
 
Планирана је изградња слободностојећих објеката. 
Уколико се укаже потреба, у оквиру планиране 

површине за изградњу (унутар грађевинских линија) 
могућа је изградња и више појединачних 
слободностојећих објеката планиране намене. У том 
случају међусобно растојање објеката је минимално 
трећина висине вишег објекта, али не мање од 5,0м 

 
спратност објеката 
 
У зависности од врсте и намене објекта његова 

вертикална регулација дефинисана је прописаном 
спратношћу и то за: 

• производне, пословне, административне, 
комерцијалне, као и остале непроизводне објекте  
може бити  од  П до П+2  

• магацине, складишта је П до П+Пк 
 
Спратност објеката свих врста може бити и већа 

услед посебних технолошких услова (машинска 
опрема, специфични технолошки процеси и сл.) и 
утврђује се локацијским условима према чл.65. 
Правилника о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу ("Сл.гл.РС", бр. 22/15) 

Објекти могу имати подрумску или сутеренску 
етажу, ако нема сметњи геотехничке и хидротехничке 
природе. 

 
положај објекта на парцели 
 
Објекат постављати у оквиру зоне грађења, како 

је дефинисано у општим правилима, а према 
графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо-нивелациони 
план за грађење објеката и саобраћајних површина". 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се постављати објекти портирнице, 
информациони и контролни пунктови за потребе 
комплекса, рекламни панои и јарболи. 

 
међусобна удаљеност објеката 
 
Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је половина висине вишег објекта, а не мање 
од 6,0м због формирања противпожарног пута уз 
обавезну садњу најмање једног реда дрвореда. 

 
ограђивање парцеле 
 
Грађевинска парцела може да се ограђује зиданом 

или транспарентном оградом висине до 2.2м. 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде 

и капије) буду на грађевинској парцели која се 
ограђује. 

Капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије.  

Уколико постоје технолошки или безбедоносни 
захтеви за ограђивање појединачних објеката или 
делова комплекса могуће је ограђивање заштитном 
транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2м. 

  
инжењерскогеолоши услови  
 
За потребе израде техничке документације 

извршена су инжењерскогеолошка испитивања. 
Елаборат геотехничких карактеристика локације 
(к.п.бр. 2638/1 КО Крушевац) урађен је од стране 
Друштва за геолошка истраживања и инжењеринг 
"Геоинжењеринг".д.о.о. Ниш. Бушење је извршено на 
три истражне бушотине.  

На основу резултата свих истраживања, 
испитивања и прорачуна приказаних у Елаборату као 
и њихове анализе у вези испитивања општих 
геотехничких карактеристика и услова локације 
закључено је следеће. 

"Општи геотехнички услови и геомеханички 
показатељи својства темељног тла оцењени су 
повољно. Потребно је извршити све радове на 
спречавању забаривања локације као предуслов 
пројектовања и изградње објеката, као и предвидети 
издизање пода будућих објеката" 

При изради техничке документације водити 
рачуна о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) 
и исту урадити у складу са предвиђеним мерама и 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
("Сл. лист СФРЈ", бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90). 

 
 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Спровођење плана врши се применом правила 

уређења и правила грађења дефинисаних овим 
планом. 

Свака изградња објеката и извођење 
грађевинских и других радова мора бити у складу са 
правилима грађења и уређења прописаним овим 
Планом. 

Планска решења реализоваће се изградњом нових 
објеката, искључиво у складу са правилима уређења и 
правилима грађења дефинисаним планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гл. РС", бр. 
22/15) је једино могућа за параметре који нису планом 
одређени. 

 
Могућа је фазна реализација планских решења. 
 
4.2. Урбанистички планови који се стављају 

ван снаге 
 
Овим планом се стављају ван снаге следећи 

Планови: 
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• ПДР Стари аеродром – фаза 1 ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 5/15) 

• Измене ПДР „Стари аеродром – фаза 1“ у делу 
подблока А2 у Крушевцу ("Службени лист града 
Кушевца", бр. 4/19) 

• Измене и допуне ПДР „Стари аеродром – фаза 
1“ у делу урбанистичког блока Б, део подблока Б2 и 
Б3 (Службени лист града Кушевца,бр. 15/20) 

• Измене и допуне ПДР „Стари аеродром – фаза 
1“ за урбанистички блок Б и део подблока А3 у 
Крушевцу ("Службени лист града Кушевца", бр. 7/21) 

• ПДР Стари аеродром – фаза 2 ("Службени 
лист града Кушевца", бр. 6/20)  

• ПДР Страи аеродром – фаза 3 ("Службени 
лист града Кушевца",бр. 14/16) 

• Измене и допуне ПДР „Стари аеродром – фаза 
3“ у Крушевцу за целину А2 ("Службени лист града 
Кушевца", бр. 10/21) 

 
Урбанистички пројекат за изградњу стадиона ФК 

"јединство 1936" са пратећом инфраструктуром на 
делу кат. парцеле бр. 2637/1 КО Крушевац у 
Крушевцу (бр.350-33/2021 од 11.03.2021.) остаје да 
важи у свим деловима. 

Урбанистички пројекат за изградњу комерци-
јалног објекта на к.п.бр.2635/17 КО Крушевац у 
Крушевцу (бр. 350-343/2016 од 29.05.2017.) остаје да 
важи у свим деловима. 

 
4.3. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички 

прилози: 
 

1. Постојећa намена површина 1:1000 

2. План намене површина 1:1000 

3. 
Регулационо-нивелациони план за 
грађење објеката и саобраћајних 
површина 

1:1000 

4. 
План грађевинских парцела за јавне 
намене са аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање 

1:1000 

5. 
Водоводна и канализациона мрежа и 
објекти 

1:1000 

6. 
Електроенергетска и 
телекомуникациона мрежа и објекти 

1:1000 

7. Енергофлуиди 1:1000 
  
 
4.4. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-484/22                 ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 
 
 
 

191 
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 09.06.2022. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
O ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„ТРГ КОСТУРНИЦА“ У КРУШЕВЦУ 

(ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б1) 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене и допуне Плана 

детаљне регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу 
(измене целине Б, подцелина Б1), (у даљем тексту 
Измене и допуне Плана). Изворни план који се мења 
је План детаљне регулације „Трг Костурница“ у 
Крушевцу, објављен у „Сл. листу Града Крушевца“, 
бр. 14/16. 

 
Члан 2. 

 
Измена и допуна Плана обухвата подручје у 

оквиру насеља „Трг Костурница“, које је са северне 
стране одређено делом улице Ђирила и Методија, са 
западне стране ОШ “Драгомир Марковић”, са југо-
источне стране катастарском парцелом бр. 2184/2 и са 
северо-западне стране катастарским парцелама 
бр.2196/2 и 2197 КО Крушевац, што чини површину 
од око 3600м 2 . Простор који је предмет уређења је 
деценијама делимично изграђен неодговарајућим и 
незавршеним објектима и запуштен. 

Граница обухвата Измена и допуна плана, 
приказана у графичком прилогу може се сматрати 
прелиминарном, коначна граница биће дефинисана у 
фази припреме Нацрта.  

 
Члан 3. 

 
Измене и допуне плана се односе на све делове 

текстуалног дела и све делове графичких прилога 
Плана детаљне регулације „Трг Костурница“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“ бр. 14/16) који 
важе за поцелину Б1, чија је измена покренута 
иницијативом власника парцела. Планирана намена у 
оквиру поцелине Б1 је вишепородично становање. 
Компатибилна намена су комерцијалне делатности 
(трговина, угоститељство, туризам, пословање и сл.), 
у приземљу објеката. Планирано је увођење нових 
саобраћајница и паркинг простора. Измена и допуна 
плана проистиче из детаљне анализе планских 
решења плана вишег реда и важећих прописа, у 
складу са основним концептом намене површина 
ширег подручја. Параметри грађења инфраструктур-
них објеката, паркирања и уређења слободних 
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површина користе се из Плана генералне регулације 
„Центар“, „Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/16.   

 
Члан 4. 

 
Планирано уређење ове зоне усмерено је на 

опремање предметне локације у складу са 
планираном наменом.У процесу спровођења и 
реализације програма уређења грађевинског земљиш-
та и припреме локација, уочене неусаглашености у 
оквиру параметара и планираних намена исте 
урбанистичке подцелине. 

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. 

      
Члан 5. 

 
Планом се подручје уређује вишепородичим 

стамбеним структурама повећавајући квалитет и 
садржај простора који је на истакнутом месту у 
градској матрици посебно због близине централне 
екстра зоне. Трг Костурница својим обликом и 
положајем означава почетак, односно крај суштин-
ског градског језгра, дајући му тежиште које нужно 
формира линијски центар кроз саобраћајну везу са 
трговима градског центра. Из овог разлога, положај 
подручја у обухвату плана - пружа могућности за 
остваривање становања високог квалитета који може 
допринети развоју и унапређењу урбане визуре града. 

 
Члан 6. 

 
Концепција уређења подручја у обухвату Плана 

подразумева изградњу нових објеката вишепо-
родичног становања са постизањем високих 
стандарда становања, и пре свега рационалнијим 
коришћењем слободног грађевинског земљишта са 
постизањем високих стандарда и квалитета, и 
реконструкцију постојећих објеката без промене 
хоризонтаног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвенстиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. Постојеће 
објекте , који се налазе у оквиру датих грађевинских 
линија могуће је доградити у складу са правилима 
плана. Из разлога рационалнијег коришћења гра-
ђевинског земљишта, могуће је размотрити тражено 
повећање спратности објеката на парцелама, уз 
поштовање правила задатих у ПГР „Центар“ („Сл. 
Лист Града Крушевца“ бр. 14/16) и то за урба-
нистичку подцелину 1.1.7., а за тип градње ВС – 03.“ 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Измене и допуне Плана детаљне 

регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу (измене 
целине Б, подцелина Б1) је 180 дана, рачунајући од 
прибављања и достављања свих услова и података од 
стране имаоца јавних овлашћења, органа и 
организација који су овлашћени да утврђују посебне 
услове за заштиту и уређење простора и изградњу 
објеката.  

  

Члан 8. 
 
На основу Овлашћења УОП-III: 844-2022 од 

21.04.2022.године власници парцела подносиоци 
иницијативе за измену плана овлашћују фирму ЗГР 
”Власинац Игда” Миомир Божиловић ПР из 
Крушевца да финансира израду техничке документа-
ције за израду измене и допуне ПДР „Трг 
Костурница“ у Крушевцу (измене целине Б, 
подцелина Б1) 

Носилац израде Измене и допуне Плана је 
надлежни орган Градске управе Града Крушевца, 
Одељење за урбанизам и грађевинарство, у складу са 
чланом 47. став 1. Закона о планирању и изградњи. 

Стручни послови израде Измене и допуне Плана 
детаљне регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу 
(измене целине Б, подцелина Б1) поверавају се  „ДОО 
Неимар Крушевац“. 

 
Члан 9. 

 
Одељење за урбанизам и грађевинарство, Градске 

управе Града Крушевца, после извршене стручне 
контроле, излаже нацрт Плана на јавни увид у 
просторијама Градске управе, у трајању од  30 дана од 
дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Оглас о јавном увиду објављује се у средствима 
медија: Радио телевизији Крушевац, као и на сајту 
града Крушевца.  

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa не приступa сe изради 

Студије о стратешкој процени утицајa планираних 
наменa нa животну средину (Одлука надлежног 
органа број: 501-57/2022-09 од 17.05. 2022.године). 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

 
Члан 12. 

 
Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне 

регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу (измене 
целине Б, подцелина Б1), објављује се у oдгова-
рајућем службеном гласилу и Централном регистру 
планских докумената.    

 
Члан 13. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 14. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-483/22                 ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
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Слика 1 – Графички прилог граница обухвата Измена и допуна Плана детаљне регулације                        

„ Трг Костурница“ (Измена подцелине Б1) 
 
 

___________________ 
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192 
На основу члана 9. став 2. и члана 15. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник Републике 
Србије“, број 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон), 
сагласности Министарства заштите животне средине 
бр. 353-01-00183/2022-03 од 28. марта 2022. године и 
члана 22. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, број 15/18), 

 Скупштина града Крушевца на седници одржа-
ној дана 09.06.2022. године, донела је 

 

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ  

КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ГРАДУ  

КРУШЕВЦУ ЗА 2022-2023. ГОДИНУ 
 
Увод 
 
Програмом контроле квалитета ваздуха у граду 

Крушевцу за 2022-2023. годину (у даљем тексту: 
Програм) успоставља се Локална мрежа мерних места 
за праћење квалитета ваздуха на територији града 
Крушевца за 2022-2023. годину, одређује се број и 
распоред мерних места, као и обим, врста и учесталост 
мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху. 

Локална мрежа мерних места за праћење 
квалитета ваздуха на територији града Крушевца, у 
складу са законом којим се уређује заштита ваздуха, 
успоставља се у сврху допунске контроле квалитета 
ваздуха на фиксним мерним местима. 

Локације мерних места у локалној мрежи, њихов 
број и распоред, као и загађујуће материје које се 
прате на појединим мерним местима у локалној 
мрежи дате су у Табели број 1. 

Загађујуће материје, наведене у Табели број 1, 
мере се према утврђеној учесталости мерења на 
фиксним мерним местима, у складу са прописом 
којим се уређују услови за мониторинг и захтеви 
квалитета ваздуха. 

 
I.  Територија, период извођења и законски 

оквир мониторинга 
 
Подручје на којем се спроводи мониторинг: 

Територија града Крушевца- саобраћајна зона града 
(мерна места: „Стара чаршија“, „Рубин“, „Аутобуска 
станица“), урбано-саобраћајна (мерна места: 
„Мудраковац“, „Болница“, „Базени“, „Трг 
костурница”), индустријска зона града (мерна места: 
„14. октобар“, „ЕПС“, „ШИК“, „Срње“) и рурална 
зона (мерно место „Мачковац“). 

Овим програмом контроле квалитета ваздуха 
града Крушевца за 2022-2023. год. уводи се још једно 
мерно место (Трг костурница), за мерење ПМ10 са 
анализом тешких метала олово (Pb), кaдмијум (Cd), 
арсен (As) и никал (Ni),  као и мерење ПМ2,5.  

 

Период спровођења мониторинга: 1. јануар 
2022. – 31. децембар 2023. године. 

Праћење концентрације ПМ10 и ПМ2,5 почиње 
након потписивања уговора са овлашћеним лицем за 
обављање послова мерења наведених загађујућих 
материја, а после спроведеног поступка јавне набавке. 

 
Законски оквир: Закон о заштити ваздуха 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 
10/13 и 26/21 - др. закон), Уредба о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 11/10, 
75/10 и 63/13). 

 
II.  Загађујуће материје које се контролишу 
 
У локалној мрежи мере се концентрације 

следећих загађујућих материја: SO2, NO2, чађи, 
ПМ10 са анализом тешких метала олово (Pb), 
кaдмијум (Cd), арсен (As) и никал (Ni), ПМ 2,5, као и 
укупне таложне материје са анализом тешких метала 
цинк (Zn), олово (Pb), кадмијум (Cd). Мерење 
укупних таложних материја вршиће се на девет (9) 
мерних места и то: „ШИК“, „Срње“, „14. октобар“, 
„Стара чаршија“, „Рубин“, „Аутобуска станица“, 
„Мудраковац“, „Болница“ и „Базени“. 

Сва мерења, обраду и анализу података, проверу 
валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши 
овлашћено правно лице, које је акредитованo као 
лабораторија за испитивање, односно које испуњава 
прописане стандарде и има акредитоване методе за 
мерење свих загађујућих материја наведених у 
Програму и које поседује овлашћење министарства 
надлежног за послове заштите животне средине да 
врши мониторинг квалитета ваздуха.  

 
У оквиру наменских мерења пратиће се: 
 
1) укупне таложне материје (УТМ). 
2) тешки метали (цинк (Zn), олово (Pb), 

кадмијум (Cd)) одређиваће се у месечним узорцима 
укупних таложних материја. 

3) укупне нерастворне, растворљиве материје, 
сагорљиви део, pH вредност, сулфати, хлориди, 
калцијум одређиваће се у месечним узорцима 
падавина на бази месечног узорковања. 

4) чађ. 
 
III.  Локална мрежа мерних места 
 
У складу са специфичном конфигурацијом 

терена, мониторинг ће се спроводити у Крушевцу на 
дванаест (12) мерних места (Табела брoj 1), а узорци 
на мерним местима ће се узимати по динамици 
предвиђеној за континуална фиксна, индикативна и  
наменска мерења. 
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 Сумпор-диоксид, азот-диоксид, (континуална 
фиксна мерења) и чађ (наменска мерења) мериће се на 
четири (4) мерна места: 365 (24-часовних) узорака 

1) Индустријска зона - „ЕПС“ 

2) Рурална зона - „Мачковац“ 

3) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“ 

4) Урбано- саобраћајна - „Болница“ 

 
 Укупне таложне материје (укупна масена 

концентрација) мериће се на 9 мерних места 
(наменска мерења): једном месечно у току годину 
дана 

1) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“ 

2) Саобраћајна зона - „Рубин“ 

3) Саобраћајна зона - „Аутобуска станица“ 

4) Индустријска зона - „ШИК“ 

5) Индустријска зона - „Срње“ 

6) Индустријска зона - „14. октобар“ 

7) Урбано-саобраћајна - „Мудраковац“ 

8) Урбано-саобраћајна - „Болница“ 

9) Урбано-саобраћајна  -  „Базени“ 

 

 

 Aнализa тешких метала из укупних таложних 

материја вршиће се на четири (4) мерна места 

(наменска мерења): једном месечно у току годину 

дана 
1) Саобраћајна зона - „Стара чаршија“ 
2) Индустријска зона - „Срње“ 
3) Урбано-саобраћајна - „Базени“ 
4) Урбано-саобраћајна - „Болница“ 
 Укупна масена концентрација суспендованих 

честица PM10 на једном (1) мерном месту 
(континуална фиксна мерења 24-часовна 365 дана): 

1) Урбано-саобраћајна - „Трг костурница” 
 Тешки метали арсен (As), кадмијум (Cd), 

никал (Ni) и олово (Pb)  у фракцији суспендованих 
честица (PM10)  узоркованих на једном (1) мерном 
месту (индикативна мерења 24-часовна једном 
недељно током целе године):  

1) Урбано-саобраћајна - „Трг костурница” 
 Укупна масена концентрација суспендованих 

честица PM2,5 узоркованих на једном (1) мерном 
месту (континуална фиксна мерења 24-часовна 365 
дана):  

1) Урбано-саобраћајна - „Трг костурница” 
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Табела бр. 
 

 

С - саобраћајна зона        И - индустријска зона         УС - урбано-саобраћајна зона         Р - рурална зон 
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φ (N) 

λ (E) 
Тип 

Загађујуће материје 

SO2 NO2 

ПМ10 ПМ2,5 Чађ Укупне таложне материје 

Pb Cd As Ni   УТМ Zn Pb Cd  

1. 

О
в

л
а

ш
ћ

ен
о

 п
р

а
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н
о

 л
и

ц
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К
р

у
ш

ев
а

ц
 

„Стара 

чаршија“ 

Р
а

си
н

ск
и

 

43º35’3,77’’; 

21º19’5,79’’ 
С * *      * * * * *  

2. „Рубин“ 
43º35’5,02’’; 

21º18’4,80’’ 
С         *     

3. 
„Аутобуска 

станица“ 

43º35’8,99’’; 

21º19’37,18’’ 
С         *     

4. „Мудраковац“ 
43º33’0,36’’; 

21º20’17,94’’ 
УС         *     

5. „Базени“ 
43º34’19,50’; 

21º19’50,12’’ 
УС         * * * *  

6. „Болница“ 
43º34’52,78’; 

21º19’14,04’’ 
УС * *      * * * * *  

7. „14. октобар“ 
43º35’23,32’; 

21º19’15,63’’ 
И         *     

8. „ЕПС“ 
43º35’27,78’; 

21º19’5,05’’ 
И * *      *      

9. „ШИК“ 
43º34’36,48’; 

21º22’27,18’’ 
И         *     

10. „Срње“ 
43º38’7,30’’; 

21º16’42,48’’ 
И         * * * *  

11. „Мачковац“ 
43º33’53,10’; 

21º13’1,25’’ 
Р * *      *      

12. 
„Трг 

костурница”  

43º 34’ 

36,03’’, 

21º19’ 57,60’’ 
УC   * * * * *       
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IV. Извештај 
 

Извештаји о стању квалитета ваздуха, са 
коментаром и поређењем са прописаним вредностима 
у складу са прописом којим се уређују услови за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, редовно 
ће се ажурирати преко WEB странице Града 
Крушевца (www. krusevac. rs) у форми месечних и 
годишњих извештаја о концентрацијама загађујућих 
материја у ваздуху а све на основу Извештаја о 
испитивању које доставља овлашћено правно лице. 

Подаци са аутоматске мерне станице из државне 
мреже мониторинга доступни су на сајту републичке 
Агенције за заштиту животне средине, доступни су и 
преко званичне WEB странице Града Крушевца. 

Према члану 17. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 
10/13 и 26/21 - др. закон), надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, дужан је да податке о квалитету 
ваздуха добијене контролом квалитета ваздуха из 
локалне мреже, као и резултате мерења посебне 
намене, доставља Агенцији за заштиту животне 
средине до 15. у месецу за претходни месец, а 
годишњи извештај најкасније 60 дана од дана истека 
календарске године за претходну годину. Годишњи 
извештај треба да садржи опис макролокације и 
микролокације за обављање фиксних мерења; 
документовани приказ мерних места и локација за 
узимање узорака; опис методологије мерења 
загађујућих материја из Програма; опис мерних 
уређаја помоћу којих се обављају мерења загађујућих 
материја из Програма; резултате мерења са приказом 
свих измерених дневних вредности концентрација 
загађујућих материја из Програма; дискусију 
резултата мерења са закључком. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе 
дужан је да податке о квалитету ваздуха учини 
доступним јавности и објави у средствима јавног 
информисања, електронским медијима, као и на својој 
web-страници. 

У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 
10/13 и 26/21 - др. закон) у случају прекорачења 
концентрације утврђене прописом којим се уређују 
услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха, 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан 

је да обавести јавност путем радија, телевизије, 
дневних новина, интернета и/или на други погодан 
начин. 

У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 
10/13 и 26/21 - др. закон) за зоне и агломерације у 
којима је ваздух треће категорије, односно када 
загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се 
предузимају, односно када је угрожен капацитет 
животне средине или постоји стално загађење ваздуха 
на одређеном простору, надлежни орган је дужан да 
донесе План квалитета ваздуха са циљем да се 
постигну одговарајуће граничне вредности или 
циљне вредности прописане захтевима квалитета 
ваздуха. Планови квалитета ваздуха могу да садрже и 
мере прописане краткорочним акционим плановима. 

 
V. Испитивање концентрације алергеног  

полена у ваздуху 
 
Град Крушевац је обезбедио финансирање, преко 

буџетског Фонда за заштиту животне средине града 
Крушевца, и једно (1) мерно место за праћење 
концентрације алергеног полена у ваздуху. Мерење 
концентрације алергеног полена врши, Завод за јавно 
здравље Крушевац, и то у периоду од почетка 
фебруара до почетка новембра текуће године, а 
резултате мерења доставља Агенцији за заштиту 
животне средине Републике Србије и Фонду за 
заштиту животне средине града Крушевца. Приликом 
испитивања, врши се идентификација поленових зрна 
24 биљне врсте и то: леска, јова, тиса, туја и чемпреси, 
брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, граб, платан, 
орах, храст, бор, конопља, траве, липа, боквица, 
киселица, коприва, штипови, пелин, амброзија и дуд. 

Циљ мерења и праћења концентрације алергеног 
полена у ваздуху је унапређење здравља становника. 
Континуираним праћењем може се прогнозирати 
кретање алергеног полена у ваздуху, и тако на време 
упозорити становништво. 

Мерно место за узорковање алергеног полена у 
ваздуху је на згради Дијагностичког центра у кругу 
Здравственог центра Крушевац и одређено је 
следећим координатама +43034'53,10"; +21019'12,69". 
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1. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Стара Чаршија” 

 

Ред. 

бр. 
Питање Одговор 

 

Појашњење 

(у случају  

ако је потребно) 

 

1. Да ли су мерно место и локација за узимање 

узорака одређени тако да се врши мерење 

ширег обухвата око мерног места? 

 

Да  

2. Да ли је мерно место и локација за узимања 

узорка одређено тако да је узорак ваздуха 

репрезентативан за квалитет ваздуха на делу 

улице дужем од 100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја саобраћаја)  

 

Да  

3. Да ли је мерно место и локација за узимања 

узорка одређено тако да је узорак ваздуха 

репрезентативан за квалитет ваздуха на 

најмање 250 × 250 m у индустријском 

подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја индустрије 

)  

-  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у 

правцу дувања доминатног ветра од извора 

загађења и на довољној удаљености од 

саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

индустрије) 

 

-  

5. Да ли су мерно место и локација за узимање 

узорака репрезентативни у односу на 

локације које нису у непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за 

градску саобраћајницу 

Улица цара Лазара. 
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МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Стара Чаршија” 

 

Ред. 

бр. Питање Одговор 
Појашњење 

(у случају ако је 
потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

ваздуха на отвореном тако да омогућава 

слободно струјање ваздуха? 

Да  

2. Колика је удаљеност усисне цеви за узимање 

узорака ваздуха у односу на околне објекте? 

Од 1 до 10 метара  

3. На којој је висини је постављена усисна цев 

за узимање узорака? 

На 2 метра  

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини извора 

емисија? 

Не  

5. Да ли је издувна цев инструмента за узимање 

узорака постављена тако да се избегне 

поновно усисавање испуштеног ваздуха? 

Да  

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена усисна 

цев за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја саобраћаја)  

 

На 20 метара  

7. Да ли су приликом избора микролокација за 

фиксна мерења узети у обзир: 

 

  

а) извори ометања?  

 
Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и 

телефонских линија? 
Да  

д) видљивост мерног места у односу на 

околину? 
Не  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање 

узорака за различите загађујуће материје на 

истој локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  

 

*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 

мерног места). 
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2. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

 

Назив мерног места/станице „Рубин” 
 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за узимање узорака 

одређени тако да се врши мерење ширег обухвата 

око мерног места? 

Да  

2. Да ли је мерно место и локација за узимања узорка 

одређено тако да је узорак ваздуха репрезентативан 

за квалитет ваздуха на делу улице дужем од 100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се прати 

загађење услед утицаја саобраћаја)  

Да  

3. Да ли је мерно место и локација за узимања узорка 

одређено тако да је узорак ваздуха репрезентативан 

за квалитет ваздуха на најмање 250 × 250 m у 

индустријском подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се прати 

загађење услед утицаја индустрије)  

-  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у правцу 

дувања доминатног ветра од извора загађења и на 

довољној удаљености од саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је усисна цев 

намењена за узимање узорака ваздуха у сврху 

праћења утицаја индустрије) 

-  

5. Да ли су мерно место и локација за узимање узорака 

репрезентативни у односу на локације које нису у 

непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за градску 

саобраћајницу Улица Наде 

Марковић. 
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МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Рубин” 

 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је 

потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака ваздуха 

на отвореном тако да омогућава слободно 

струјање ваздуха? 

Да Опрема нема усисну цев 

већ левак 

2. Колика је удаљеност усисне цеви за узимање 

узорака ваздуха у односу на околне објекте? 

Од 20 до 30 метара  Опрема нема усисну цев 

већ левак 

3. На којој је висини је постављена усисна цев за 

узимање узорака? 

На 1,5 метар Опрема нема усисну цев 

већ левак 

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини извора 

емисија? 

Не Опрема нема усисну цев 

већ левак 

5. Да ли је издувна цев инструмента за узимање 

узорака постављена тако да се избегне поновно 

усисавање испуштеног ваздуха? 

- Не применљиво, 

узорковање се врши 

седиментаторима 

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена усисна цев 

за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је усисна 

цев намењена за узимање узорака ваздуха у сврху 

праћења утицаја саобраћаја)  

На 20 метара Опрема нема усисну цев 

већ левак 

7. Да ли су приликом избора микролокација за 

фиксна мерења узети у обзир: 

 

  

а) извори ометања?  

 
Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и телефонских 

линија? 
Не Није потребно за методу 

узорковања 

д) видљивост мерног места у односу на околину? Да  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање узорака 

за различите загађујуће материје на истој 

локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  

 

*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 

мерног места). 
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3. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Аутобуска станица” 

 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење  

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака одређени тако да се 

врши мерење ширег обухвата око мерног 

места? 

Да  

2. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на делу улице дужем од 

100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

саобраћаја)  

Да  



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     270 
 

 

3. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на најмање 250 × 250 m 

у индустријском подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

индустрије)  

-  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у 

правцу дувања доминатног ветра од 

извора загађења и на довољној 

удаљености од саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

индустрије) 

-  

5. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака репрезентативни у 

односу на локације које нису у 

непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за ширу 

локацију аутобуске станице. 

 

 

МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Аутобуска станица” 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење 

(у случају ако је 

потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

ваздуха на отвореном тако да омогућава 

слободно струјање ваздуха? 

Да Опрема нема усисну цев 

већ левак 

2. Колика је удаљеност усисне цеви за 

узимање узорака ваздуха у односу на 

околне објекте? 

Од 10 до 50 метара  Опрема нема усисну цев 

већ левак 

3. На којој је висини је постављена усисна 

цев за узимање узорака? 

На 1,5 метар Опрема нема усисну цев 

већ левак 

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини 

извора емисија? 

Не Опрема нема усисну цев 

већ левак 

5. Да ли је издувна цев инструмента за 

узимање узорака постављена тако да се 

избегне поновно усисавање испуштеног 

ваздуха? 

- Не применљиво, 

узорковање се врши 

седиментаторима 

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена 

усисна цев за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

саобраћаја)  

 

На 15 метара Опрема нема усисну цев 

већ левак 
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7. Да ли су приликом избора 

микролокација за фиксна мерења узети у 

обзир: 

 

  

а) извори ометања?  

 
Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и 

телефонских линија? 
Не Није потребно за методу 

узорковања 

д) видљивост мерног места у односу на 

околину? 
Да  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање 

узорака за различите загађујуће материје 

на истој локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  

 

 

*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и 

  макролокација мерног места). 
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4. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Мудраковац” 

 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака одређени тако да се 

врши мерење ширег обухвата око мерног 

места? 

Да  

2. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на делу улице дужем од 

100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

саобраћаја)  

Да  
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3. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на најмање 250 × 250 m 

у индустријском подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

индустрије)  

-  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у 

правцу дувања доминатног ветра од 

извора загађења и на довољној 

удаљености од саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

индустрије) 

 

-  

5. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака репрезентативни у 

односу на локације које нису у 

непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за ширу 

локацију стамбеног насеља и 

Јастребачког пута. 

 

 

 

МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Мудраковац” 

 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је 

потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

ваздуха на отвореном тако да омогућава 

слободно струјање ваздуха? 

Да Опрема нема усисну цев 

већ левак 

2. Колика је удаљеност усисне цеви за 

узимање узорака ваздуха у односу на 

околне објекте? 

Од 15 до 30 метара  Опрема нема усисну цев 

већ левак 

3. На којој је висини је постављена усисна 

цев за узимање узорака? 

На 1,5 метар Опрема нема усисну цев 

већ левак 

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини 

извора емисија? 

Не Опрема нема усисну цев 

већ левак 

5. Да ли је издувна цев инструмента за 

узимање узорака постављена тако да се 

избегне поновно усисавање испуштеног 

ваздуха? 

- Не применљиво, 

узорковање се врши 

седиментаторима 

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена 

усисна цев за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

саобраћај)  

На 30 метара од раскрснице Опрема нема усисну цев 

већ левак 
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7. Да ли су приликом избора 

микролокација за фиксна мерења узети у 

обзир: 

  

а) извори ометања?  

 
Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и 

телефонских линија? 
Не Није потребно за методу 

узорковања 

д) видљивост мерног места у односу на 

околину? 
Да  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање 

узорака за различите загађујуће материје 

на истој локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  

 
 

*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 

мерног места). 
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5. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 
 

Назив мерног места/станице „Базени” 

 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака одређени тако да се врши 

мерење ширег обухвата око мерног места? 

Да  

2. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је узорак 

ваздуха репрезентативан за квалитет 

ваздуха на делу улице дужем од 100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

саобраћаја)  

Да  
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3. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је узорак 

ваздуха репрезентативан за квалитет 

ваздуха на најмање 250 × 250 m у 

индустријском подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

индустрије)  

-  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у 

правцу дувања доминатног ветра од извора 

загађења и на довољној удаљености од 

саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

индустрије) 

-  

5. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака репрезентативни у односу 

на локације које нису у непосредној 

близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за ширу 

локацију стамбеног насеља и 

Косовске улице и улице 

Радомира Јаковљевића. 

 

 

МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 
 

Назив мерног места/станице „Базени” 

 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је 

потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

ваздуха на отвореном тако да омогућава 

слободно струјање ваздуха? 

Да Опрема нема усисну цев 

већ левак 

2. Колика је удаљеност усисне цеви за 

узимање узорака ваздуха у односу на 

околне објекте? 

Од 20 до 50 метара  Опрема нема усисну цев 

већ левак 

3. На којој је висини је постављена усисна 

цев за узимање узорака? 

На 1,5 метар Опрема нема усисну цев 

већ левак 

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини 

извора емисија? 

Не Опрема нема усисну цев 

већ левак 

5. Да ли је издувна цев инструмента за 

узимање узорака постављена тако да се 

избегне поновно усисавање испуштеног 

ваздуха? 

- Не применљиво, 

узорковање се врши 

седиментаторима 

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена 

усисна цев за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

саобраћаја)  

На 30 метара  

од раскрснице 

Опрема нема усисну цев 

већ левак 
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7. Да ли су приликом избора 

микролокација за фиксна мерења узети у 

обзир: 

  

а) извори ометања?  Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и 

телефонских линија? 
Не Није потребно за методу 

узорковања 

д) видљивост мерног места у односу на 

околину? 
Да  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање 

узорака за различите загађујуће материје 

на истој локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  

 
*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 

мерног места). 
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6. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Болница” 
 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака одређени тако да се 

врши мерење ширег обухвата око мерног 

места? 

Да  

2. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на делу улице дужем од 

100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

саобраћаја)  

Да  
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3. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на најмање 250 × 250 m 

у индустријском подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

индустрије)  

-  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 
постављено у најближој стамбеној зони у 
правцу дувања доминатног ветра од 
извора загађења и на довољној 
удаљености од саобраћајница? 
Напомена (попуњава се у случају ако је 
усисна цев намењена за узимање узорака 
ваздуха у сврху праћења утицаја 
индустрије) 

-  

5. Да ли су мерно место и локација за 
узимање узорака репрезентативни у 
односу на локације које нису у 
непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за градску 

саобраћајницу Улица цара 

Лазара. 

 

 

МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Болница” 

 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је 

потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

ваздуха на отвореном тако да омогућава 

слободно струјање ваздуха? 

Да  

2. Колика је удаљеност усисне цеви за 

узимање узорака ваздуха у односу на 

околне објекте? 

Од 1 до 15 метара  

3. На којој је висини је постављена усисна 

цев за узимање узорака? 

На 4 метра  

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини извора 

емисија? 

Не  

5. Да ли је издувна цев инструмента за 

узимање узорака постављена тако да се 

избегне поновно усисавање испуштеног 

ваздуха? 

Да  

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена 

усисна цев за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

саобраћаја)  

На 25 метара  

7. Да ли су приликом избора микролокација 

за фиксна мерења узети у обзир: 
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а) извори ометања?  Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и 

телефонских линија? 
Да  

д) видљивост мерног места у односу на 

околину? 
Не  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање 

узорака за различите загађујуће материје 

на истој локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  

 

 
*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 

мерног места). 
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7. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 
 

Назив мерног места/станице „14. октобар” - Јасички пут 
 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење  

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака одређени тако да се 

врши мерење ширег обухвата око мерног 

места? 

Да  

2. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на делу улице дужем од 

100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

саобраћаја)  

-  

3. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на најмање 250 × 250 m 

у индустријском подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

индустрије)  

Да  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у 

правцу дувања доминатног ветра од 

извора загађења и на довољној 

удаљености од саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

индустрије) 

Не Мерно место је постављено у 

граничном делу индустријске 

зоне према најближој зони 

становања. 

5. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака репрезентативни у 

односу на локације које нису у 

непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за 

индустријску зону ''Север'' по 

ГУП-у 
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МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

 

Назив мерног места/станице „14. октобар” - Јасички пут 

 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је 

потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

ваздуха на отвореном тако да омогућава 

слободно струјање ваздуха? 

Да Опрема нема усисну цев 

већ левак 

2. Колика је удаљеност усисне цеви за 

узимање узорака ваздуха у односу на 

околне објекте? 

Од 40 до 50 метара  Опрема нема усисну цев 

већ левак 

3. На којој је висини је постављена усисна 

цев за узимање узорака? 

На 1,5 метар Опрема нема усисну цев 

већ левак 

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини 

извора емисија? 

Не Опрема нема усисну цев 

већ левак 

5. Да ли је издувна цев инструмента за 

узимање узорака постављена тако да се 

избегне поновно усисавање испуштеног 

ваздуха? 

- Не применљиво, 

узорковање се врши 

седиментаторима 

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена 

усисна цев за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

саобраћаја)  

 

На 25 метара од ивице 

коловоза 

Опрема нема усисну цев 

већ левак 

7. Да ли су приликом избора 

микролокација за фиксна мерења узети у 

обзир: 

 

  

а) извори ометања?  

 
Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и 

телефонских линија? 
Не Није потребно за методу 

узорковања 

д) видљивост мерног места у односу на 

околину? 
Да  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање 

узорака за различите загађујуће материје 

на истој локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  
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*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 
мерног места). 
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8. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

 

Назив мерног места/станице „ЕПС” 

 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за узимање 

узорака одређени тако да се врши мерење ширег 

обухвата око мерног места? 

Да  

2. Да ли је мерно место и локација за узимања 

узорка одређено тако да је узорак ваздуха 

репрезентативан за квалитет ваздуха на делу 

улице дужем од 100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се прати 

загађење услед утицаја саобраћаја)  

-  

3. Да ли је мерно место и локација за узимања 

узорка одређено тако да је узорак ваздуха 

репрезентативан за квалитет ваздуха на најмање 

250 × 250 m у индустријском подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се прати 

загађење услед утицаја индустрије)  

Да  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у правцу 

дувања доминатног ветра од извора загађења и 

на довољној удаљености од саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је усисна 

цев намењена за узимање узорака ваздуха у 

сврху праћења утицаја индустрије) 

Не Мерно место је постављено у 

граничном делу индустријске 

зоне према најближој зони 

становања. 

5. Да ли су мерно место и локација за узимање 

узорака репрезентативни у односу на локације 

које нису у непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за 

индустријску зону ''Север'' по 

ГУП-у 
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МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „ЕПС” 

 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење 

(у случају ако је 

потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака ваздуха на 

отвореном тако да омогућава слободно струјање 

ваздуха? 

Да  

2. Колика је удаљеност усисне цеви за узимање 

узорака ваздуха у односу на околне објекте? 

Од 1 до 25 метара  

3. На којој је висини је постављена усисна цев за 

узимање узорака? 

На 2 метра  

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака постављена 

у непосредној близини извора емисија? 
Не  

5. Да ли је издувна цев инструмента за узимање 

узорака постављена тако да се избегне поновно 

усисавање испуштеног ваздуха? 

Да  

6. На којој удаљености од ивице главних раскрсница и 

ивичњака је постављена усисна цев за узимање 

узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је усисна цев 

намењена за узимање узорака ваздуха у сврху 

праћења утицаја саобраћаја)  

На 50 метара  

7. Да ли су приликом избора микролокација за фиксна 

мерења узети у обзир: 

  

а) извори ометања?  Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и телефонских 

линија? 
Да  

д) видљивост мерног места у односу на околину? Не  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање узорака за 

различите загађујуће материје на истој локацији? 
Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  

 

*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 

мерног места). 
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9. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

 

Назив мерног места/станице „ШИК” 

 

Редни 

број 
Питање Одговор 

Појашњење 

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака одређени тако да се 

врши мерење ширег обухвата око мерног 

места? 

Да  

2. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на делу улице дужем од 

100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

саобраћаја)  

-  

3. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на најмање 250 × 250 m 

у индустријском подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

индустрије)  

Да  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у 

правцу дувања доминатног ветра од 

извора загађења и на довољној 

удаљености од саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

индустрије) 

Не Мерно место је постављено у 

граничном делу индустријске 

зоне према најближој зони 

становања. 

5. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака репрезентативни у 

односу на локације које нису у 

непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за 

индустријску зону ''Исток'' по 

ГУП-у 
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МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

 

Назив мерног места/станице „ШИК” 

 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење 

(у случају ако је 

потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

ваздуха на отвореном тако да омогућава 

слободно струјање ваздуха? 

Да Опрема нема усисну цев 

већ левак 

2. Колика је удаљеност усисне цеви за 

узимање узорака ваздуха у односу на 

околне објекте? 

Од 15 до 50 метара  Опрема нема усисну цев 

већ левак 

3. На којој је висини је постављена усисна 

цев за узимање узорака? 

На 1,5 метар Опрема нема усисну цев 

већ левак 

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини 

извора емисија? 

Не Опрема нема усисну цев 

већ левак 

5. Да ли је издувна цев инструмента за 

узимање узорака постављена тако да се 

избегне поновно усисавање испуштеног 

ваздуха? 

- Не применљиво, 

узорковање се врши 

седиментаторима 

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена 

усисна цев за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

саобраћаја)  

 

На 15 метара од ивице 

коловоза 

Опрема нема усисну цев 

већ левак 

7. Да ли су приликом избора 

микролокација за фиксна мерења узети у 

обзир: 

 

  

а) извори ометања?  

 
Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и 

телефонских линија? 
Не Није потребно за методу 

узорковања 

д) видљивост мерног места у односу на 

околину? 
Да  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање 

узорака за различите загађујуће материје 

на истој локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  

 

*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 

мерног места). 
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10. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

 

Назив мерног места/станице „Срње” 

 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење  

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за узимање 

узорака одређени тако да се врши мерење 

ширег обухвата око мерног места? 

Да  

2. Да ли је мерно место и локација за узимања 

узорка одређено тако да је узорак ваздуха 

репрезентативан за квалитет ваздуха на делу 

улице дужем од 100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја саобраћаја)  

-  

3. Да ли је мерно место и локација за узимања 

узорка одређено тако да је узорак ваздуха 

репрезентативан за квалитет ваздуха на 

најмање 250 × 250 m у индустријском 

подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја индустрије)  

Да  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у 

правцу дувања доминатног ветра од извора 

загађења и на довољној удаљености од 

саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је усисна 

цев намењена за узимање узорака ваздуха у 

сврху праћења утицаја индустрије) 

Не Мерно место је постављено на 

граници зоне градске депоније 

5. Да ли су мерно место и локација за узимање 

узорака репрезентативни у односу на локације 

које нису у непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за ширу 

локацију градске депоније 
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МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

 

Назив мерног места/станице „Срње” 

 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење 

(у случају ако је 

потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

ваздуха на отвореном тако да омогућава 

слободно струјање ваздуха? 

Да Опрема нема усисну цев 

већ левак 

2. Колика је удаљеност усисне цеви за 

узимање узорака ваздуха у односу на 

околне објекте? 

15 метара  Опрема нема усисну цев 

већ левак 

3. На којој је висини је постављена усисна 

цев за узимање узорака? 

На 1,5 метар Опрема нема усисну цев 

већ левак 

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини 

извора емисија? 

Не Опрема нема усисну цев 

већ левак 

5. Да ли је издувна цев инструмента за 

узимање узорака постављена тако да се 

избегне поновно усисавање испуштеног 

ваздуха? 

- Не применљиво, 

узорковање се врши 

седиментаторима 

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена 

усисна цев за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

саобраћаја)  

 

На 450 метара од ивице 

коловоза 

Опрема нема усисну цев 

већ левак 

7. Да ли су приликом избора 

микролокација за фиксна мерења узети у 

обзир: 

 

  

а) извори ометања?  

 
Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и 

телефонских линија? 
Не Није потребно за методу 

узорковања 

д) видљивост мерног места у односу на 

околину? 
Да  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање 

узорака за различите загађујуће материје 

на истој локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  

 

*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 

мерног места). 
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11. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

 

Назив мерног места/станице „Мачковац” 

 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење  

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака одређени тако да се 

врши мерење ширег обухвата око мерног 

места? 

Да Рурално мерно место је 

репрезентативно за мерења 

где нема утицаја индустиског 

и саобраћајног загађења (већа 

удаљеност од 5км) у насељу са 

малом густином насељености.  

2. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на делу улице дужем од 

100 m ? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

саобраћаја)  

-  

3. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на најмање 250 × 250 m 

у индустријском подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

индустрије)  

-  
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4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у 

правцу дувања доминатног ветра од 

извора загађења и на довољној 

удаљености од саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

индустрије) 

-  

5. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака репрезентативни у 

односу на локације које нису у 

непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за рурално 

подручје мале густине 

насељености 

 

 

МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Мачковац” 

 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење 

(у случају ако је 

потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

ваздуха на отвореном тако да омогућава 

слободно струјање ваздуха? 

Да  

2. Колика је удаљеност усисне цеви за 

узимање узорака ваздуха у односу на 

околне објекте? 

Од 1 до 55 метара  

3. На којој је висини је постављена усисна 

цев за узимање узорака? 

На 2 метра  

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини 

извора емисија? 

Не  

5. Да ли је издувна цев инструмента за 

узимање узорака постављена тако да се 

избегне поновно усисавање испуштеног 

ваздуха? 

Да  

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена 

усисна цев за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

саобраћаја)  

На 65 метара од раскрснице  

7. Да ли су приликом избора микролокација 

за фиксна мерења узети у обзир: 

  

а) извори ометања?  

 
Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и 

телефонских линија? 
Да  



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     320 
 

 

д) видљивост мерног места у односу на 

околину? 
Не  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање 

узорака за различите загађујуће материје 

на истој локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  

 

*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 

мерног места). 
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12. МАКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

 
Назив мерног места/станице „Трг костурница” 

 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење 

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака одређени тако да се 

врши мерење ширег обухвата око мерног 

места? 

Да Мерно место још увек није у 
функцији Праћење 
концентрације ПМ10 и ПМ2,5 
почиње након потписивања 
уговора са овлашћеним лицем 
за обављање послова мерења 
наведених загађујућих 
материја, а после спроведеног 
поступка јавне набавке. 

2. Да ли је мерно место и локација за 
узимања узорка одређено тако да је 
узорак ваздуха репрезентативан за 
квалитет ваздуха на делу улице дужем од 
100 m ? 
Напомена (попуњава се у случају када се 
прати загађење услед утицаја 
саобраћаја)  

Да  

3. Да ли је мерно место и локација за 

узимања узорка одређено тако да је 

узорак ваздуха репрезентативан за 

квалитет ваздуха на најмање 250 × 250 m 

у индустријском подручју? 

Напомена (попуњава се у случају када се 

прати загађење услед утицаја 

индустрије)  

-  

4. Да ли је мерно место за узимање узорака 

постављено у најближој стамбеној зони у 

правцу дувања доминатног ветра од 

извора загађења и на довољној 

удаљености од саобраћајница? 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

индустрије) 

-  
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5. Да ли су мерно место и локација за 

узимање узорака репрезентативни у 

односу на локације које нису у 

непосредној близини? 

Да Мерно место је 

репрезентативно за зону 

ширег градског центра 

 

МИКРОЛОКАЦИЈА (табела се попуњава за свако мерно место) 

Назив мерног места/станице „Трг костурница” 

 

Редни 

број 

Питање Одговор Појашњење 

(у случају ако је потребно) 

1. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

ваздуха на отвореном тако да омогућава 

слободно струјање ваздуха? 

- Мерно место још увек није у 

функцији. Праћење 

концентрације ПМ10 и ПМ2,5 

почиње након потписивања 

уговора са овлашћеним лицем 

за обављање послова мерења 

наведених загађујућих 

материја, а после спроведеног 

поступка јавне набавке. 

2. Колика је удаљеност усисне цеви за 

узимање узорака ваздуха у односу на 

околне објекте? 

50 метара  

3. На којој је висини је постављена усисна 

цев за узимање узорака? 

-  

4. Да ли је усисна цев за узимање узорака 

постављена у непосредној близини 

извора емисија? 

Не  

5. Да ли је издувна цев инструмента за 

узимање узорака постављена тако да се 

избегне поновно усисавање испуштеног 

ваздуха? 

-  

6. На којој удаљености од ивице главних 

раскрсница и ивичњака је постављена 

усисна цев за узимање узорака? 

 

Напомена (попуњава се у случају ако је 

усисна цев намењена за узимање узорака 

ваздуха у сврху праћења утицаја 

саобраћаја)  

 

На 25 метара од ивице 

коловоза 

 

7. Да ли су приликом избора микролокација 

за фиксна мерења узети у обзир: 

  

а) извори ометања?  Да  

б) безбедност? Да  

в) приступ мерном месту? Да  

г) доступност електричне енергије и 

телефонских линија? 
Да Није обезбеђена телефонска 

линија 

д) видљивост мерног места у односу на 

околину? 
Да  

ђ) сигурност за јавност и техничко особље? Да  

е) могућност одређивања места за узимање 
узорака за различите загађујуће материје 
на истој локацији? 

Да  

ж) захтеви просторног планирања? -  
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*Прилог допунити фотографијама мерног места (изглед мерног места-микролокација и макролокација 

мерног места). 
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VI Овај Програм објавити у ” Службеном листу града Крушевца”. 

 

 
  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

 

  I Број: 501-75/22                       ПРЕДСЕДНИК,  

           Предраг Вукићевић, с.р. 
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193 
На основу члана 33. Закона о заштити ваздуха 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 10/13 
и 26/21 - др. закон), сагласности Министарства заштите 
животне средине бр. 353-01-01161/1/2020-03 од 1. марта 
2022. године и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 09.06.2022. године, донела је 

 
КРАТКОРОЧНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

 ЗА ЗАШТИТУ ВАЗДУХА ГРАДА 
КРУШЕВЦА  

 
УВОД 
 
У складу са дешавањима крајем 2019. и почетком 

2020. године која се тичу загађења ваздуха у 
Републици Србији услед великих концентрација, пре 
свега, суспендованих честица у ваздуху (ПМ2,5 и 
ПМ10), као и дешавања локалног карактера, средином 
2019. године, који су указали да код појединих 
оператера стационарних извора загађивања, на 
територији града Крушевца, у процесу обављања 
делатности могу емитовати гасови непријатног 
мириса, иако је концентрација емитованих материја у 
отпадном гасу испод граничне вредности емисије, 
Градско веће Града Крушевца, је донело решењe о 
образовању комисије за израду Краткорочног 
акционог плана за заштиту ваздуха Града Крушевца 
(у даљем тексту: КАП), III број 501-424/2019 од 10. 
децембра 2019. године и III број 501-16/2020 од 17. 
фебруара 2020. године.  

 Основ за доношење овог решења и израду КАП-
а био је Закључак градског штаба за ванредне 
ситуације, IV бр. 820-62/2019-13 од 13. новембра 
2019. године, као и допис Министарства заштите 
животне средине, број 353-01-2309/19-03 од 1. 
новембра 2019. године. 

У претходном периоду град Крушевац донео је 
низ стратешких докумената, у којима је такође 
посвећена одговарајућа пажња квалитету ваздуха и 
предложене су мере за унапређење и заштиту ваздуха 
на територији града Крушевца.1 

 
 

                                                                                 
1 Просторни план Града Крушевца, Локални програм 

заштите животне средине Града Крушевца 2015-2024. 

године, Програм енергетске ефикасности Града Крушевца 

2019-2021, План одрживе урбане мобилности Града 

Крушевца 2017-2030. године 
2 члан 5. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/09 и 10/13) 
3 члан 2. тачка 1. Уредба о одређивању зона и агломерација 

(„Службени гласник Републике Србије, број 58/11 и 98/12) 
4 Члан 8. Закона о заштити од ваздуха („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/09 и 10/13) 
5 Члан 21. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон) 

ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ДОНОШЕЊЕ 
КРАТКОРОЧНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 
Законом о заштити ваздуха („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/09, 10/13 и 26/21 - 
др.закон) уређује се управљање квалитетом ваздуха и 
одређују мере, начин организовања и контрола 
спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха 
као природне вредности од општег интереса која 
ужива посебну заштиту. 

Ради лакшег оцењивања и управљања квалитетом 
ваздуха утврђене су зоне и агломерације на 
територији Републике Србије.2 Град Крушевац 
припада Зони „Србија“, која обухвата територију 
Републике Србије осим територија аутономних 
покрајина, града Београда, града Ниша, општине Бор, 
града Ужица, града Смедерева и општине Косјерић.3 

Оцењивање квалитета ваздуха врши се у погледу 
концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и 
оксида азота, суспендованих честица (ПМ10, ПМ2,5), 
олова, бензена и угљенмоноксида, приземног озона, 
арсена, кадмијума, никла и бензо(а)пирена (у даљем 
тексту: загађујуће материје), а може и за друге 
загађујуће материје, које су као такве утврђене 
релевантним међународним прописима.4 

Оцењивање квалитета ваздуха на основу 
измерених концентрација загађујућих материја у 
ваздуху, врши се применом критеријума за 
оцењивање у складу са Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник Републике Србије, број 11/10, 
75/10 и 63/13). 

Закон прописује три категорије квалитета ваздуха 
на основу нивоа загађености и то: прва категорија, 
друга категорија и трећа категорија.5 

Категорија квалитета ваздуха утврђује се једном 
годишње за протеклу календарску годину. 

Град Крушевац, за 2018. години, сврстан је у I 
категорију квалитета ваздуха (Зона „Србије“ осим 
територије града Ваљево, територије града Краљева и 
ториторије града Крагујевац) тј. чист или незнатно 
загађен ваздух.6 Исту позицију задржао је и 2019. 
године (I категорије квалитета ваздуха Зона Србије 
осим територије града Ваљева, територије града 
Краљева, територије града Зајечара и територије града 
Пожаревца).7 

 

6 Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха 

по зонама и агломерацијама на територији Републике 

Србије за 2018. годину („Службени гласник Републике 

Србије, број 88/20) и „Годишњег извештаја о стању 

квалитета ваздуха у Републици Србији 2018. године“ 

Агенције заштиту животне средине-  Министарство 

животне средине Републике Србије 
7 Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха 

по зонама и агломерацијама на територији Републике 

Србије за 2019. годину („Службени гласник Републике 

Србије, број 11/21) и „Годишњег извештаја о стању 

квалитета ваздуха у Републици Србији 2019. године“ 

Агенције заштиту животне средине-  Министарство 

животне средине Републике Србије 
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Краткорочни акциони план (у даљем тексту: 
КАП) доноси надлежни органи једенице локалне 
самоуправе у зони и/или агломерацији која се налази 
на њиховој територији у два случаја и то:  

1. постоји опасност да ниво загађујућих 
материја у ваздуху прекорачује једну или више 
концентрација опасних по здравље људи; 

2. постоји опасност да се прекорачи концентра-
ција приземног озона опасна по здравље људи.8 

КАП се може донети ради заштите здравља људи 
и/или животне средине по потреби, и у случају да 
постоји опасност од прекорачења једне или више 
граничних или циљаних вредности за поједине 
загађујуће материје. 

На КАП сагласност даје Министарство заштите 
животне средине, а садржај је прописан 
Правилником.9  

КАП и информације о начину на који ће се 
примењивати, морају бити доступни јавности и заинте-
ресованим органима, као што су организације које се баве 
заштитом животне средине, организације које заступају 
интересе осетљивих група становништва, здравственим 
организацијама и удружењима привредника. 10 

Средства за финансирање заштите и унапређења 
квалитета ваздуха обезбеђују се у буџету Републике 
Србије, буџету јединице локалне самоуправе и из 
обавезе оператера у складу са законом.11  

Град Крушевац има обавезу да спроводи 
превентивне мере ради спречавања загађивања 
ваздуха преко граничних вредности јер припада I 
категорији квалитета ваздуха у Републици Србији.12 

Како је формирана комисија за израду КАП-а, 
иста ће предложити мере које реализацијом у 
најкраћем року могу донети ефекта у случајевима 
када концентрације загађујућих материја у ваздуху 
достижу вредности опасне по здравље људи или 
постоји основана сумња да загађујуће материје у 
ваздуху достижу напред споменуте вредности, као и 
мере које могу да допринесу побољшању квалитета 
ваздуха у граду Крушевцу. 

Пре давања сагласности на КАП за град Крушевац, 
истим мора бити упозната заинтересована јавност, као и 
сви произвођачи и дистрибутери топлотне енергије, јавне 
установе које имају сопствена ложишта, као и комплетно 
руководећа структура града Крушевца. 

 
I. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ (ПОДРУЧЈУ) МОГУЋЕГ 

ПОВЕЋАНОГ ЗАГАЂЕЊА 
 
Крушевац је град са развијеном хемијском, 

машинском, дрвнопрерађивачком, прехрамбеном и 
другом индустријом. Може се рећи да је индустрија 
лоцирана углавном на главним комуникационим 
токовима на уласку и  изласку из града. 

                                                                                 
8 Члан 33. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон) 
9 Правилник о садржају краткорочних акционих планова 

(„Службени гласник Републике Србије, број 65/10). 
10 Члан 35. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон) 
11 Члан 71. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон) 

Поред индустрије као потенцијалног загађивача 
ваздуха, на територији града Крушевца загађивачи су 
јавни и приватни произвођачи и дистрибутери топлотне 
енергије, као и индивидуална локална ложишта. 

За топлификацију локалне топловодне мреже, 
прикључке и одржавање система у Граду Крушевцу 
задужена је Градска топлана Крушевац (јавно 
комунално предузеће за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије). 

Приватни дистрибутери топлотне енергије су: 
 „Миранко“, топла вода, природни гас, 

инсталисана снага 3,4 МW, 
 „Energomacho“, топла вода, природни гас-лож 

уље, инсталисана снага 3,0 МW, 
 „Текгас“, топла вода, природни гас, 

инсталисана снага 0,6 МW, 
 „Чоче“, топла вода, природни гас, 

инсталисана снага 0,6 МW, 
 „Ами-монтер“, топла вода, природни гас, 

инсталисана снага 0,5 МW. 
Инсталисани капацитет извора топлотне енергије 

приватних дистибутера је 78,0 МW. 
Сви дистрибутери топлотне енергије ове групе на 

подручју Генералног урбанистичког плана (у даљем 
тексту: „ГУП“) снабдевају 10. 700 стамбених 
јединица или 640. 000 m2 стамбеног простора.13 

Списак локалних ложишта до 50 kW: 
1. дрво и угаљ 11. 000 објеката, инсталисана 

снага 132 МW 
2. природни гас 1000 објеката, инсталисана 

снага 12 МW 
3. лож, уље 200 објеката, инсталисана снага 2 МW 
4. електрична енергија 2. 380 објеката, 

инсталисана снага 19 МW 
5. обновљиви извори 120, инсталисана снага 0,6 МW 
Процењени инсталисани капацитет локалних ло-

жишта (мањи од 50kW) је 165 МW и исти снабдевају 
топлотном енергијом око 15. 000 стамбених јединица. 

На целом градском подручју (број становника по 
ГУП) присутна су повећања концентрација чађи у 
зимском периоду, а највећи број дана са 
прекорачењима има потез Старе чаршије (број 
становника по ГУП), пре свега због коришћења 
фосиних горива за ложење, с`тим што треба имати у 
виду конфигурацију терена као и ружу ветрова. 

Просторни план Републике Србије 2010-2020. 
год. извршио је просторну диференцијацију животне 
средине, према стандардима и искуствима ЕУ, а 
узимајући у обзир постојеће стање квалитета животне 
средине и тренд у наредном периоду, на четири 
категорије. Град Крушевац као индустријски центар 
са хемијском индустријом, сврстан је у најугроженија 
одручја (hot spots) - (хемијска индустрија, депонија).14 

 

12 Члан 22. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон) 

 
13 Локални програм заштите животне средине Града 

Крушевца за 2015-2024. год 
14 Просторни план града Крушевца 2011. год. („Службени 

лист Града Крушевца“, бр. 4/2011) 
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Извор: Стратегија просторног развоја Републике Србије 2009-2013-2020. 
 
 
 

I. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И 
ИНФОРМАЦИЈЕ  О ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВАЦ 
 
Као што је напред наведено, Град Крушевац 

припада Зони „Србија“, која обухвата територију 
Републике Србије осим територија аутономних 
покрајина, града Београда, града Ниша, општине Бор, 
града Ужица, града Смедерева и општине Косјерић.15 

Крушевац се налази у централном делу 
Републике Србије и захвата најјужнији крај 
панонског обода и перипанонске Србије. Границе се 
простиру између 43°22'21" и 43°42'17" северне 
географске ширине и 21°9' и 21°34'8" источне 
географске дужине и обухватају део слива реке 
Расине, подручје доњег тока реке Западне Мораве, 
између планина Копаоника, Жељина и Јастрепца и 
простире се од граничних делова Шумадије до Јужне 
Србије. 

Долина Западне Мораве је једна од важнијих 
долина у Србији. Ова долина упоредничког правца је 
важна трансверзала западне Србије. Као западни 
огранак моравско-вардарске удолине, она везује 
источну Србију и Босну и зато се кроз њу одвија 
саобраћај у оба правца, а котлине у њеном саставу су 
стецишта живота и привреде околних крајева. Највећа 
и најважнија котлина у композитној долини Западне 
Мораве је Крушевачка котлина. Она је између Левча 
и Темнића на атару Жупе, подгорине Копаоника и 
Јастрепца на југу; Краљевачка котлина и Ибарска 
долина су западно од ње, док су великоморавска и 
јужноморавска долина на истоку. 

Природна предиспонираност терена је условила 
да путеви из Темнића, Жупе, подгорине Јастрепца и 
Копаоника воде ка Крушевачкој котлини и сви ови 
крајеви гравитирају према котлини. Ове каракте-
ристике рељефа непосредно су утицале и на развој 
саобраћајне мреже. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                 
15 Члан 2. тачка 1. Уредба о одређивању зона и 

агломерација („Службени гласник Републике Србије, број 

58/11 и 98/12) 
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Положај Крушевца у Р. Србији 
 

 
 

Извор: Просторни план града Крушевца 

 
 
 
Територија Града Крушевца се простире на 

површини од 853,97 km2, обухвата 101 насеље у 
којима живи укупно 128.752 становника, од тога 58. 
745 становника живи у градским насељима, a у 
осталим 70.007 становника.16 Густина насељености 
(на нивоу читавог града) износи 151 стан./km2.  

Просечна годишња температура је око +10,80 C. 
Најхладнији месец је јануар са просечном 
температуром од +0.80C. Годишње количине 

падавина су релативно мале (647,5mm). Средња 
годишња релативна влага ваздуха износи 77%.  

Најзаступљенији је јужни ветар 14,2%, а најмању 
учесталост има југозападни ветар са 3,8%, док у току 
године највећу честину јављања имају тишине (С) са 
18,2%. Слика број 1 показује дане по месецима за које 
ветар достиже одређену брзину, а слика број 2 
приказује колико сати у години ветар дува из 
појединих праваца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
16 Подаци из пописа становништва 2011. године 
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Слика број 1: Брзина ветра – Крушевац (Извор   Слика број 2: Ружа ветрова - Крушевац (Извор Meteoblue 

klimatski dijagrami - /www.meteoblue.com/)      Meteoblue klimatski dijagrami - /www.meteoblue.com/ 

III.ПОДАЦИ О ВРСТИ И СТЕПЕНУ ЗАГАЂЕЊА 
 
У циљу ефикасног управљања квалитетом 

ваздуха успоставља се јединствени функционални 
систем праћења и контроле степена загађења ваздуха 
и одржавање базе података о квалитету ваздуха (у 
даљем тексту: мониторинг квалитета ваздуха).17 
Јединице локалне самоуправе, у оквиру својих 
надлежности  утврђене законом, обезбеђују 
мониторинг квалитета ваздуха. 

Системом мониторинга квалитета вазуха 
успоставља се државна и локална мрежа мерних 
станица и / или мерних места за фиксна мерења.18  

Државна мрежа успоставља се у складу са 
програмом контроле ваздуха, којима се одређује број 
и распоред мерних станица и / или мерних места у 
одређеним зонама и агломерацијама, као и обим и 
учесталост мерења. Програм доноси Влада на предлог 
надлежног Министарства.19 

Локална мрежа мерних станица и/или мерних 
места (у даљем тексту: локална мрежа) успоставља се 
за праћење квалитета ваздуха на нивоу јединице 
локалне самоуправе. Локалну мрежу чине допунске 
мерне станице и / или мерна места које надлежни 
орган јединице локалне самоуправе одређује на 
основу мерења или поступака процене за зоне и 
агломерације за које нема података о нивоу 
загађујућих материја, у складу са својим потребама и 
могућностима. Мониторинг квалитета ваздуха у 
локалној мрежи обавља се према програму који за 
своју територију доноси надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, на који даје сагласност надлежно 
министарство, и који мора бити усклађен са 
програмом  контроле ваздуха државне мреже.  
Средства за реализацију програма контроле ваздуха у 
локалној мрежи обезбеђују се из буџета јединице 
локалне самоуправе.20 

Град Крушевац континуирано прати квалитет 
ваздуха више од 20 година, а од 2010. године са 
доношењем Закона о заштити ваздуха у оквиру својих 
надлежности поред континуираног мониторинга 
ваздуха и јавно објављује добијене резултате за своју 
територију и то све на основу програма контроле 
квалитета ваздуха у граду Крушевцу.  

Праћење квалитета ваздуха на територији града 
Крушевца спроводи се у оквиру државне и локалне 
мреже мерних станица, у складу са Законом о заштити 
ваздуха и  Уредбом о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха, као и на локацији 
аутоматске мерне станице.  

 
A. Државна и локална мрежа контроле 

квалитета ваздуха на територији града Крушевца 
 
Државну мрежу мерних станица на територији 

града Крушевца чине два мерна места („Трг младих“ 
– урбано-саобраћајна зона и „Бивоље“ – индустријска 
зона) и аутоматска мерна станица Улица Дринска бб 
на кат. парц.  2867/1 КО Крушевац (табела број 1). 

 

                                                                                 
17 Члан 9. став 1. Закона о заштити од ваздуха („Службени 

гласник Републике Србије“, број 36/09,10/13 и26/21 - др. 

закон) 
18 Члан 10. став 2. Закона о заштити од ваздуха („Службени 

гласник Републике Србије“,број 36/09, 10/13 и 26/21 - др. 

закон) 

19 Члан 11. став 3. и 4. Закона о заштити од ваздуха 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 10/13 

и 26/21 - др. закон)  
20 Члан 15. Закона о заштити од ваздуха („Службени 

гласник Републике Србије“, број 36/09, 10/13 и 26/21 - др. 

закон) 
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Табела број 1. 

 

 

Државна мрежа мерних станица и мерних места 

 

Редни  

број 

Мерна 

станица / 

мерно место 

место и 

адреса 

Кординате 

Тип мерног 

места / мерне 

станице 

Загађујућа 

материја 

Метода мерења Учесталос

т мерења  

1. 

„Трг младих“ 

 – 

Косанчићева 

36 

43º34’49,02’

’;21º19’48,5

6’’ 

урбано-

саобраћајно 

1. сумпор 

диоксид (SO2), 

2. азот диоксид 

(NO2),  

3 .чађ,  

4. укупне 

таложне 

материје  

5.Aнализa тешких 

метала у укупним 

таложним 

материјама (олово 

(Pb), кадмијум (Cd) 

и цинк(Zn)) 

1 .ВМИ 25 

(турбидиметрија) 

2. ВМИ 30 

(спектрофотомет

р-ија) 

3. ВМИ 43 

(рефлектометрија

)  

4. ВМ24 

(гравиметрија) 

5. ВМ23А       

(метода FAAS) 

 

 

Сваки дан 

Сваки дан 

Сваки дан 

Сваки дан 

Сваки дан 

2. 

„Бивоље“ –

Мићуна 

Павловића 23 

43º35’14,09’

’;21º20’32,3

1’’ N 

индустријско 

1. сумпор 

диоксид (SO2), 

2. азот диоксид 

(NO2),  

3 .чађ,  

4. укупне 

таложне 

материје  

5.Aнализa 

тешких метала у 

укупним 

таложним 

материјама 

(олово (Pb), 

кадмијум (Cd) и 

цинк(Zn)) 

1 . ВМИ 25 

(турбидиметрија) 

2. ВМИ 30 

(спектрофотомет

р-ија) 

3. ВМИ 43 

(рефлектометрија)  

4. ВМ24 

(гравиметрија) 

5. ВМ23А       

(метода FAAS) 

 

 

Сваки дан 

Сваки дан 

Сваки дан 

Сваки дан 

Сваки дан 

3. 

Аутоматска 

мерна 

станица – 

Дринска бб 

43º35’7’’N 

21º18’27’’N 
урбано 

1. угљен 

моноксид (CO)  

1.азот диоксид 

(NO2) 

- - 
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Локалну мрежу мерних станица на територији града Крушевца чине једанаест мерних места: „Стара 

чаршија“, „Рубин“, „Аутобуска станица“ - саобраћајна зона града; „Мудраковац“, „Болница“, „Базени“ - 

урбано-саобраћајна; „14. октобар“, „ЕПС“, „ШИК“, „Срње“ - индустријска зона града и „Мачковац“ - рурална 

зона (табела бр. 2). 

 Табела бр. 2 

Локална мрежа мерних места 

Ред. 

бр. 

Мерна станица / 

мерно место 

место и адреса 

Кординате 

Тип мерног 

места / мерне 

станице 

Загађујућа 

материја 
Метода мерења 

Учесталост 

мерења 

1. Стара чаршија - 

Цара Лазара 86 

43º35’3,77’’; 

21º19’5,79’’ 
саобраћајно 

1. сумпор 

диоксид (SO2), 

2. азот 

диоксид 

(NO2),  

3 .чађ,  

4. укупне 

таложне 

материје  

5.Aнализa 

тешких метала 

у укупним 

таложним 

материјама 

(олово (Pb), 

кадмијум (Cd) 

и цинк(Zn)) 

1 .ВМИ 25 

(турбидиметрија) 

2. ВМИ 30 

(спектрофотометр-ија) 

3. ВМИ 43 

(рефлектометрија)  

4. ВМ24 (гравиметрија) 

5. ВМ23А       (метода 

FAAS) 

 

 

Сваки дан 

Сваки дан  

Сваки дан  

Сваки дан 

Сваки дан 

2. Рубин - Наде 

Марковић 57 

43º35’5,02’’; 

21º18’4,80’’ 
саобраћајно 

1. укупне 

таложне 

материје  

1. ВМ24 (гравиметрија) 

 

Сваки дан 

 

3. 
Аутобуска 

станица – Југ 

Богданова улица 

43º35’8,99’’; 

21º19’37,18’’ 
саобраћајно 

1. укупне 

таложне 

материје  

1. ВМ24 (гравиметрија) 

 

  

Сваки дан 

 

4. 
Мудраковац - 

Златка 

Огњановића 

43º33’0,36’’; 

21º20’17,94’’ 

урбано-

саобраћајно 

1. укупне 

таложне 

материје  

1. ВМ24 (гравиметрија) 

 

  

Сваки дан 

 

5. 
Базени - 

Радомира 

Јаковљевића 

43º34’19,50’’; 

21º19’50,12’’ 

урбано-

саобраћајно 

1. укупне 

таложне 

материје  

2.Aнализa 

тешких метала 

у укупним 

таложним 

материјама 

(олово (Pb), 

кадмијум (Cd) 

и цинк(Zn)) 

1. ВМ24 (гравиметрија) 

2. ВМ23А   (метода FAAS) 

 

  

Сваки дан 

Сваки дан 

6. 
Болница - 

Војводе 

Путника 2 

43º34’52,78’’; 

21º19’14,04’’ 

урбано-

саобраћајно 

1. сумпор 

диоксид (SO2), 

2. азот 

диоксид 

(NO2),  

3. чађ,  

1 .ВМИ 25 

(турбидиметрија) 

2. ВМИ 30 

(спектрофотометр-ија) 

3. ВМИ 43 

(рефлектометрија)  

4. ВМ24 (гравиметрија) 

Сваки дан 

Сваки дан  

Сваки дан  

Сваки дан 

Сваки дан 
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4. укупне 

таложне 

материје  

5.Aнализa 

тешких метала 

у укупним 

таложним 

материјама 

(олово (Pb), 

кадмијум (Cd) 

и цинк(Zn)) 

5. ВМ23А       (метода 

FAAS) 

 

 

7. 14. октобар - 
Јасички пут бб 

43º35’23,32’’; 
21º19’15,63’’ 

индустријско 
1. укупне 
таложне 
материје  

1. ВМ24 (гравиметрија) 
 

 
Сваки дан 
 

8. 
ЕПС - Јасички 

пут бб, 

Крушевац 

43º35’27,78’’; 

21º19’5,05’’ 
индустријско 

1. сумпор 

диоксид (SO2), 

2. азот 

диоксид 

(NO2),  

3 .чађ,  

1 .ВМИ 25 

(турбидиметрија) 

2. ВМИ 30 

(спектрофотометр-ија) 

3. ВМИ 43 

(рефлектометрија)  

Сваки дан 

Сваки дан  

Сваки дан  

 

9. ШИК - Милоша 

Обилића 9 

43º34’36,48’’; 

21º22’27,18’’ 
индустријско 

1. укупне 

таложне 

материје  

1. ВМ24 (гравиметрија) 

 

 

Сваки дан 

 

10. Срње 
43º38’7,30’’; 

21º16’42,48’’ 
индустријско 

1. укупне 

таложне 

материје  

2.Aнализa 

тешких метала 

у укупним 

таложним 

материјама 

(олово (Pb), 

кадмијум (Cd) 

и цинк(Zn)) 

1. ВМ24 (гравиметрија) 

2. ВМ23А       (метода 

FAAS) 

 

  

Сваки дан 

Сваки дан 

11. Мачковац 
43º33’53,10’’; 
21º13’1,25’’ 

рурално 

1. сумпор 
диоксид (SO2), 
2. азот 
диоксид 
(NO2),  
3. чађ,  
 

1 .ВМИ 25 
(турбидиметрија) 
2. ВМИ 30 
(спектрофотометр-ија) 
3. ВМИ 43 
(рефлектометрија)  

Сваки дан 
Сваки дан 
Сваки дан  
 

 
Сва досадашња мерења, осим са аутоматске 

мерне станице које врши Агенција за заштиту 
животне средине, вршио је Завод за јавно здравље 
Крушевац, које је овлашћено правно лице, 
акредитовано као лабораторија за испитивање, 
односно које испуњава прописане стандарде и има 
акредитоване методе за мерење свих загађујућих 
материја које се прате и које поседује овлашћење 
министарства надлежног за послове заштите животне 
средине да врши мониторинг квалитета ваздуха. 

 
B. Приказ загађујућих материја које се мере на 
територији града Крушевца 
 
Загађујуће материје према времену и начину 

настанка се сврставају у: 

 Примарне које подразумевају материје које 
се ослобађају у процесима сагоревања након чега се 
не распадају. Такве материје су стабилне и у њих се 
убрајају: олово (Pb) из издувних гасова, сумпор-
диоксид (SO2) из димњака, азотни оксиди (NOx) из 
азотара или фабрика вештачких ђубрива и сл. 

 Секундарне које настају услед физичких и 
хемијских реакција које се одвијају између самих 
примарних загађивача или / и у реакцији примарних и 
неких других компонената (водене паре, UV- зрачење 
и др.). Услед ових реакција настају промене у ваздуху 
које се испољавају у облику „киселих киша“, 
фотохемијског смога итд. 

Све материје које загађују ваздух могуће је 
сврстати у две групе: 
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 Типичне загађујуће материје су материје 
које се увек могу наћи у атмосфери и то су сумпор-
диоксид (SO2), чађ и таложне материје 
(аероседименти); 

 Специфичне загађујуће материје су оне 
материје које се јављају у различитим временима, као 
и срединама у зависности од врсте и локације 
индустријских постројења која су њихов извор. 
Најчешћи специфични загађивачи су: азотови оксиди 
(NOx), угљеникови оксиди (COx), олово (Pb) и 
кадмијум (Cd), угљен-дисулфид (CS2), хлоровани 
угљоводоници, фреон, формалдехид, хлороводоник 
(HCl), фуориди, флуороводоник (HF), арсен (As), 
сумпорводоник (H2S), оловосулфид (PbS) и 
многобројни други гасови који могу да се појаве 
након неких хаварија или људске немарности. 

На територији града Крушевца мере се следеће 
загађујуће материје: сумпор диоксид (SO2), азот 
диоксид (NO2), угљен моноксид (CO), чађ и укупне 
таложне материје са анализом тешких метала (олово 
(Pb), кадмијум (Cd) и цинк (Zn)) 

Сумпор-диоксид (SO2) је гас који је највећи 
загађивач ваздуха, нарочито у урбаним срединама. 
Представља продукт сагоревања фосилних и др. 
горива, али настаје и у процесима производње 
сумпорне киселине (H2SO4) и других сумпорних 
једињења. 

Азотови оксиди (NOx) припадају групи 
специфичних загађивача. Ови оксиди се јављају као 
последица сагоревања горива у диму топлана, 
термоелектрана, различитих индустријских погона, у 
издувним гасовима мотора са унутрашњим 
сагоревањем, при производњи азотне киселине, при 
оксидацији амонијака, при производњи вештачког 
ђубрива и сл. Азотови оксиди са секундарним 
аминима дају нека нова једињења која имају 
канцерогени ефекат на живи свет. Једно такво 
једињење је бензопирен. Настаје у свим процесима 
непотпуног сагоревања фосилних горива и то 
најчешће у топланама и при раду моторних возила. 

Чађ настаје непотпуним сагоревањем горива, пре 
свега нафте и угља. Такви несагорели остаци 
фосилних горива су лаке материје и преносе се 
ваздушним струјама на велике удаљености, таложећи 
се свуда у виду финих превлака. 

Таложне материје (аероседименти) су све 
чврсте супстанце, органског и неорганског порекла, 
које се заједно са честицама чађи избацују у 
атмосферу. Заједно се преносе на велике удаљености 

и таложе на биљкама, животињама, као и на 
материјалним добрима. Ове материје садрже тешке 
метале (олово, кадмијум, цинк и др.). Заједно са чађи 
у одређеним метеоролошким условима врше 
замућење атмосфере смањујући видљивост, што може 
резултирати угрожавање безбедности у јавном 
саобраћају. 

 
IV. СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  
 
Квалитет ваздуха је мерење концентрације 

загађујућих материја у ваздуху, на одређеном месту у 
одређено време. 

Оцењивање квалитета ваздуха врши се обавезно 
у погледу концентрација сумпор диоксида и оксида 
азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, 
бензена, и угљенмоноксида, приземног озона, арсена, 
кадмијума, никла и бензо(а)пирена, а може и друге 
загађујуће материје, које су као такве утврђене 
релевантним међународним прописима.21 

Резултати мерења концентрација загађујућих 
материја, упоређују се са граничним вредностима и 
толерантним вредностима, које су прописане 
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха („Службени гласник Републике 
Србије, број 11/10, 75/10 и 63/13) у циљу утврђивања 
нивоа загађености ваздуха на територији града. 

У овом документу представљени су резултати 
мерења загађујућих материја у 2019. години, као и 
тренд кретања резултата мерења загађујућих материја 
за период 2015-2019. година. 

 
Сумпор диоксид (SO2) 
 
Горња вредност (ГВ) сумпор диоксида (SO2) је 

125 μg/m3 на дан, док је средња годишња вредност 
(СГВ) 50 μg/m3.22 

 
Средње месечне и средње годишње вредности 

сумпор-диоксида у 2019. год. су представљене у 
табели број 3, у којој се види да су све добијене 
вредности на свим мерним местима биле испод 
граничних вредности и да није било дана са 
вредностима изнад граничних вредности. Највећа 
средња месечна вредност сумпор- диоксида је 
измерена на мерним местима „Стара чаршија“, „Трг 
младости“ и „ЕПС – Јасички пут“ у јануару месецу и 
износила је 23,50 μg/m3, а најнижа у јуну месецу             
2,90 μg/m3 на мерном месту „Мачковац“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
21 Члан 8. Закона о заштити од ваздуха („Службени 

гласник Републике Србије“, број 36/09, 10/13 и 26/21 - др. 

закон) 

22 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха („Службени гласник Републике Србије“ број 11/10, 

75/10 и 63/13) 
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Посматрајући резултате средњих годишњих вредности сумпор диоксида, у табели број 4, за период 2015-

2019. години, може се уочити да измерене вредности, на свим мерним местима, су далеко од дозвољених, као 
и да није било дана са вредностима изнад граничних врености. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Азот диоксид (NO2) 
 
Горња вредност (ГВ) азотових оксида (NO2) је 85 μg/m3 на дан, односно средња годишња вредност је 40 

μg/m3.23 
Средње месечне и средње годишње вредности азотових оксида у 2019. год. су представљене у табели број 

5 у којој се види да су све добијене вредности на свим мерним местима биле испод граничних вредности и да 
није било дана са вредностима изнад граничних вредности. Измерене средње годишње вредности азотних 
оксида биле су испод граничних вредности  на свим мерним местима.  

                                                                                 
23Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије“ број 11/10, 

75/10 и 63/13) 

  

Табела 
бр. 3 Мерна места сумпор диоксида (SO2 μg/m3) 
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С
та

р
а 

ч
ар

ш
и

ја
 

б
р

. 
д

ан
а 

са
 в

р
ед

. 
и

зн
ад

 Г
В

 

Т
р

г 
м

л
ад

о
ст

и
 

б
р

. 
д

ан
а 

са
 в

р
ед

. 
и

зн
ад

 Г
В

 

М
ач

к
о

в
ац

 

б
р

. 
д

ан
а 

са
 в

р
ед

. 
и

зн
ад

 Г
В

 

Б
и

в
о

љ
е 

б
р

. 
д

ан
а 

са
 в

р
ед

. 
и

зн
ад

 Г
В

 

Е
П

С
 –

 Ј
ас

и
ч
к
и

 п
у

т 

б
р

. 
д

ан
а 

са
 в

р
ед

. 
и

зн
ад

 Г
В

 

Б
о

л
н

и
ц

а 

б
р

.д
ан

а 
са

 в
р

ед
. 

и
зн

ад
 Г

В
 

јануар 23.50 0 23.50 0 17.00 0 23.20 0 23.50 0 23.40 0 
фебруар 19.40 0 17.80 0 7.20 0 17.20 0 17.90 0 17.10 0 

март 7.5 0 6.6 0 6.6 0 6.6 0 6.4 0 8 0 
април 6.6 0 7.9 0 3.1 0 7.8 0 6.3 0 9.9 0 

мај 6.1 0 6.5 0 4.2 0 6.7 0 5.6 0 6.3 0 
јун 9 0 6.5 0 2.9 0 6.5 0 7 0 7.5 0 
јул 9.7 0 7.3 0 3.8 0 7.7 0 8.7 0 8.2 0 

август 6 0 7 0 5.3 0 7 0 5.3 0 6.5 0 
септембар 6 0 6 0 5.5 0 5.7 0 5.2 0 5.9 0 

октобар 8.2 0 9.1 0 3.8 0 8.8 0 7.5 0 8.9 0 
новембар 8.1 0 8.9 0 3.2 0 7.7 0 7.5 0 8.7 0 
децембар 9.10 0 7.3 0 3.7 0 7.6 0 7.9 0 8 0 

СГВ 9.90  9.60  5.50  9.40  9.10  9.90  

Табела 
бр. 4 

Мерна места сумпор диоксида (SO2 μg/m3) за период 2015-2019. год. 

Година  
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2015 7.10 0 8.80 0 4.60 0 8.50 0 6.50 0 5.4 0 
2016 8.50 0 8.10 0 4.10 0 8.00 0 7.80 0 6.5 0 
2017 8.60 0 13.00 0 5.10 0 13.30 0 8.70 0 11.5 0 
2018 12.70 0 13.80 0 9.1 0 13.50 0 12.40 0 14 0 
2019 9.9 0 9.6 0 5.5 0 9.4 0 9.1 0 9.9 0 
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Најнижа средња месечна вредност је 4,20 μg/m3 у марту и септембру месецу на мерном месту „Мачковац“, 
а највиша средња месечна вредност 36,50 μg/m3 у октобру на мерном месту „Болница“. 

 

Табела бр. 5 Мерна места азот диоксида (NO2 μg/m3) 

Месец 
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јануар 32.90 0 27.50 0 12.20 0 25.6 0 27.9 0 36.00 0 

фебруар 29.50 0 21 0 9.0 0 22.5 0 23.8 0 26.8 0 

март 16.6 0 10.4 0 4.2 0 11.4 0 13.7 0 23.2 0 

април 16.8 0 9.2 0 6.4 0 11.4 0 12.1 0 16.4 0 

мај 14.9 0 9.2 0 4.5 0 11.1 0 10.2 0 13.2 0 

јун 11.6 0 9.1 0 4.3 0 7.4 0 7.5 0 9.8 0 

јул 14.6 0 10.8 0 4.4 0 9.7 0 12.6 0 12.3 0 

август 14.6 0 13.2 0 7 0 10.5 0 11 0 15.1 0 

септембар 14.2 0 13.5 0 4.2 0 10.6 0 13.6 0 21.6 0 

октобар 33.7 0 29.1 0 8.9 0 21.7 0 25.1 0 36.5 0 

новембар 28 0 19.5 0 8.1 0 15.2 0 16.3 0 23.5 0 

децембар 32.8 0 26.2 0 10.9 0 24.3 0 24 0 34.3 0 

СГВ 21.70  16.60  7.00  15.10  16.50  22.40  

 
Посматрајући резултате средњих годишњих вредности азот диоксида, у табели број 6, за период  
2015-2019. години, може се уочити да измерене вредности, на свим мерним местима, су далеко од 

дозвољених, као и да није било дана са вредностима изнад граничних врености.  
 

Табела  
бр. 6 

Мерна места азот диоксида (NO2 μg/m3) за период 2015-2019. год. 
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2015 22.30 0 27.60 0 10.40 0 21.60 0 17.50 0 24.60 0 
2016 19.80 0 23.70 0 9.80 0 17.60 0 18.40 0 24.30 0 
2017 17.90 0 20.00 0 9.40 0 16.90 0 20.60 0 21.30 0 
2018 20.90 0 16.50 0 9.10 0 14.70 0 14.40 0 18.20 0 
2019 21.70 0 16.6 0 7.00 0 15.10 0 16.50 0 22.4 0 
 
 

ЧАЂ 
Максимално дозвољена концентрација (МДК) 

чађи према Уредби о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник 
Републике Србије“, број 11/10, 75/10 и 63/13) је 50 
μg/m3 на дан, односно средња годишња вредност 
(СГВ) је 50 μg/m3. 

Средње месечне и средње годишње вредности 
чађи у 2019. год. представљене су у табели број 7. 
Измерене средње годишње вредности чађи биле су 

испод граничних вредности (ГВ) на свим мерним 
местима. У том периоду повећане дневне 
концентрације чађи измерене су 20 дан (4 дана у 
јануару, 2 дана у фебруару, 1 дан у марту, 3 дана у 
октобру, 1 дан у новембру и 9 дана у децембру) на 
мерном месту „Стара чаршија“, 12 дана (по 2 дана у 
јануару и фебруару, 1 дан у октобру и 7 дана у 
децембру) на мерном месту „Трг младости“, 12 дана 
(3 дана у јануару, 1 дан у фебруару, 2 дана у октобру 
и 6 дана у децембру) на мерном месту „Бивоље“, 9 
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дана (1 дан у јануару, 2 дана у фебруару и 6 дана у 
децембру) на мерном месту „ЕПС-Јасички пут“ и 18 
дана (4 дана у јануару, 5 дана у фебруару и 9 дана у 
децембру) на мерном месту „Болница“. 

Најнижа средња месечна вредност је 6,50 μg/m3 у 
септембар на мерном месту „Мачковац“, а највиша 
средња месечна вредност 36,50 μg/m3 у децембру на 
мерном месту „Болница“.

 

 

Табела 
бр. 7 

Мерна места места чађи (μg/m3) 

Месец 
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јануар 25.20 4 20.70 2 8.50 0 20.20 3 16.10 1 28.70 4 

фебруар 23.90 2 21.80 2 7.30 0 20.40 1 21.70 2 33.50 5 

март 18.2 1 11.9 0 7.2 0 11.8 0 12.5 0 15.00 0 

април 8.7 0 7.7 0 6.9 0 7.7 0 7.7 0 9.00 0 

мај 6.8 0 6.7 0 6.8 0 6.9 0 6.7 0 7.00 0 

јун 6.9 0 6.8 0 7 0 6.9 0 7.1 0 6.9 0 

јул 7.6 0 7.2 0 7.3 0 7.4 0 7.4 0 7 0 

август 7.3 0 7.2 0 7.7 0 7.2 0 7.1 0 7.3 0 

септембар 7.8 0 7.2 0 6.5 0 7.4 0 7.1 0 7.6 0 

октобар 27.4 3 18.2 1 10.3 0 19.8 2 20.9 0 21.6 0 

новембар 14.5 1 10.4 0 6.9 0 10.9 0 10 0 11.4 0 

децембар 35.7 9 31.6 7 13.8 0 30.2 6 28.9 6 36.5 9 

СГВ 15.80 ∑20 13.10 ∑12 13.10 ∑0 13.10 ∑12 12.80 ∑9 16.0 ∑18 

 
 

Средње годишње вредности чађи, у табели број 8, за период 2015-2019. години указују да измерене 
вредности, на свим мерним местима, су далеко од дозвољених. Међутим, било је дана са вредностима изнад 
граничних вредности. На мерном месту Стара чаршија број дана са вредностима изнад граничних вредности 
се кретао од 13 дана (2018. год.) до 38 дана (2015. год.), Трг младих од 9 дана (2018. год.) до 24 дана (2016. 
год.), Мачковац 1 дана (2015. год.), Бивоље од 4 дана (2015. год.) до 13 дана (2017. год.), ЕПС - Јасички пут од 
5 дана (2018. год.) до 22 дана (2015. год.) и Болница од 18 дана (2019. год.) до 27 дана (2015. год.). 

 

Табела  
бр. 8 

Мерна места чађи (μg/m3) за период 2015-2019. год. 
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2015 28.20 38 22.20 21 12.80 1 16.00 4 20.60 22 22.90 27 

2016 23.90 24 19.10 24 9.90 0 16.20 12 17.70 11 19.10 22 

2017 17.90 29 15.80 23 9.20 0 14.10 13 14.50 10 17.20 24 

2018 15.80 13 13.70 9 8.50 0 12.70 7 11.80 5 17.10 21 

2019 15.80 20 13.10 12 8.00 0 13.10 12 12.80 9 16.80 18 

Укупне таложне материје 
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Максимално дозвољена концентрација (МДК) аероседимената према Уредби о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 11/10, 75/10 и 63/13) 

је 450 mg/m2/дан за месец дана, односно средња годишња вредност (СГВ) 200 mg/m2/дан. 

Месечне и средње годишње вредности аероседимената у 2019. год. представљене су Табелом број 9. 

Прекорачење месечне вредности аероседимената забележено је у новембру месецу 490,7 mg/m2/дан за месец 

дана на мерном месту „Срње“, а најнижа измерена месечна вредност је 38,7 mg/m2/дан у јануару на мерном 

месту „Бивоље“.  Забележено је и прекорачење средње годишње вредности, такође, на мерном месту „Срње“ 

и износи 266,5 mg/m2/дан. 

У табели број 10 и графику број 1 представљене су средње годишње вредности таложних материја, за 

период 2015-2019. години. Запажа се да на четири мерна места (Стара чаршија, Бивоље, Болница и Трг 

младости) није било прекорачења средњих годишњих вредности у посматраном периоду, док на осталим 

мерним местима било пекорачење у две године Аутобуска станица - зелене површине (2015. и 2016. год.), 

Мудраковац (2015. и 2016. год.) и Срње 2016. и 2019. године, а прекорачење у једној години је било на мерним 

местима: Жупски Рубин, 14. октобар, Базени (2016.год), ШИК - зелене површине (2018. год.), док 2017. године 

није било прекорачења ни на једном мерном месту.  

 

Табела бр. 

9 
Мерна места укупних таложних материја (аероседимената) 
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јануар 124,6 51,1 58,7 245,3 38,7 104,6 59,7 87,7 128,30 103,7 104,6 

фебруар 92,3 138,8 194,0 201,9 168,7 182,2 174,7 129,9 175,4 143,6 202,2 

март 126,8 84,0 93,8 100,7 86,7 84,0 133,8 115,8 63,0 77,6 197,1 

април 151,6 128,5 149,0 136,5 200,0 82,7 293,6 116,8 149,3 149,3 317,5 

мај 181,1 219,6 125,6 136,6 124,3 191,1 213,8 158,0 88,4 134,4 255,7 

јун 236,2 178,1 247,8 197,0 149,9 243,1 129,7 236,3 220,7 85,1 312,0 

јул 345,6 183,3 155,2 131,4 122,7 199,1 144,4 97,8 270,4 113,3 335,9 

август 265,1 189,8 138,3 150,5 165,3 125,6 164,1 118,4 115,1 245,5 233,9 

септембар 86,4 63,0 85,6 100,7 70,8 69,6 86,3 75,1 62,2 58,9 162,8 

октобар 184,3 139,1 189,4 157,3 180,6 159,8 203,4 182,1 167,4 100,8 221,5 

новембар 135,0 135,1 134,0 187,3 188,3 139,8 168,5 158,8 188,4 217,6 490,7 

децембар 294,5 220,9 283,6 303,3 301,4 253,1 260,6 270,1 254,5 218,4 363,6 

СГВ 185,3 144,3 154,6 170,6 149,8 152,9 169,4 145,6 156,9 137,4 266,5 

Табела бр. 

10 
Мерна места укупних таложних материја (аероседимената) за период 2015-2019. год. 

Година 
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2015 194.60 140.60 143.70 219.00 155.90 167.10 217.20 137.40 158.50 128.70 141.70 

2016 279.60 185.00 215.20 268.50 149.30 182.10 214.80 204.90 185.70 167.90 239.60 

2017 136.10 134.20 130.60 172.60 127.30 181.00 150.00 135.00 122.90 127.80 145.60 

2018 166.60 158.40 146.40 160.10 143.80 305.80 129.90 141.90 150.60 152.00 191.20 

2019 185.30 144.30 154.60 170.60 149.80 152.90 169.40 145.60 156.90 137.40 266.50 
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График бр. 1 
 

 Аутоматска мерна станица у Крушевцу припада мрежи аутоматских станица за праћење квалитета 
ваздуха у Републици Србији и постављена је 2012. год. Од свих инсталираних анализатора, у 2015. години 
остали су анализатори за SO2 и CO, а од 2017. до 2019. године само CO. Средње годишње вредности и број 
дана са концентрацијама већим од 125µg/m³ за SO₂ и већим од 5 µg/m³ за CO, представљене су у табели бр. 11. 
Види се да у 2015. год. није било дана са концентрацијама које су веће од 125µg/m³ за SO₂, као и да није било 
дана са концентрацијама које су веће од 5µg/m³ за CO, осим у 2018. год. када је дошло до прекорачења 1 дан.24 

Што се тиче 2016. године потребан проценат валидности података мерења SO₂ и CO у Крушевцу није био 
довољан да би се узео у разматрање.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу праћених параметара и обрадом добијених резултата мерењем загађујућих материја Град 

Крушевац од 2015. године до данас припада I категорији квалитета ваздуха, Зона Србије.26 
 

                                                                                 
24 Годишњи извештаји о стању квалитета ваздуха на територији Републике Србије за 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. год. 

- Агенција за заштиту животне средине 
25 Годишњи извештаји о стању квалитета ваздуха на територији Републике Србије за 2016. год. - Агенција за заштиту 

животне средине 
26 Извор: Годишњи извештаји о стању квалитета ваздуха на територији Републике Србије за 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. 

год. - Агенција за заштиту животне средине 

 

Табела 

бр. 11 Средње годишње вредности загађујућих материја за период 2015-2019. год. 

Година 

S
O

₂ 
 µ

g
/m

³ 

б
р

. 
д

ан
а 

са
  

к
о

н
ц

е
н

тр
а-

 

ц
и

јо
м

 ˃
1

2
5

 µ
g

/m
³ 

C
O

 m
g

/m
³ 

б
р

. 
д

ан
а 

са
  

к
о

н
ц

е
н

тр
а-

 

ц
и

јо
м

 ˃
 5

 µ
g

/m
³ 

2015 5.3 0 1.66 0 

2016 - - - - 

2017 - - 0.76 0 
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2019 - - 0.80 0 
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V.  УТИЦАЈ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПОДАТКЕ  

       О ИЗВОРИМА ЗАГАЂЕЊА 

 

ИНДУСТРИЈА 

Као што смо навели, индустрија је лоцирана углавном на главним комуникационим токовима на уласку 

и  изласку из града и то: 

 На уласку у град са источне стране лоцирани су следећи индусријски објекти: 

 

1. Производни погони компаније „Cooper Tire& Rubber Company Serbia“ д. о. о. 

 
Основна делатност предузећа је производња аутомобилских гума. Фaбрика за производњу 

аутомобилских гума производи око 5000 гума дневно (40 тона). Производња се одвија у прозводној хали са 
више погона и то: погон где се врши умешавања сировина у миксеру и добијање гумене смеше и обрада исте, 
погон компонената – обрада и извлачење гумене фолије, погон компонената - обрада и шприцање гумених 
профила, погон вулканизације - премазивање гума премазом на бази бензина, погон за премазивање гума на 
бази воде, погон вулканизације - вулканизација конфекционираних гума на око 800C° са укупно 20 емитера. 
Предузеће поседује котларницу у којој се производи пара котлом на гас са једним емитером. 

 
Табела 1.1 
 

Технолошки емитери 
Укупан  

број Параметри 
Вредности Не прелазе 

ГВЕ 
1. Погон за 

вулканизацију - 
нова хала - Е1 

20 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

9,4±0,6; 7,5±0,5 и 9,1±0,6 
mg/Nm3 

2. Погон за 
вулканизацију - 
нова хала - Е2 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

8,5±0,6; 10,1±0,7 и 
10,5±0,7 mg/Nm3 

3. Погон за 
вулканизацију - 
нова хала - Е3 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

9,9±0,6; 9,0±0,6 и 
10,3±0,7 mg/Nm3 

4. Погон за 
вулканизацију - 
нова хала - Е4 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

8,5±0,5; 9,6±0,6 и 
12,0±0,8 mg/Nm3 

5. Погон за 
вулканизацију - 
нова хала - Е5 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

10,7±0,7; 8,2±0,5 и 
11,5±0,7 mg/Nm3 

6. Погон за 
вулканизацију - 
нова хала - Е6 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

11,0±0,7; 10,2±0,7 и 
11,9±0,8 mg/Nm3 

7. Погон за 
вулканизацију- 
стара хала  Е7 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

12,7±0,8; 9,6±0,6 и 
10,7±0,7 mg/Nm3 

8. Погон за 
вулканизацију 
стара хала  - Е8 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

12,2±0,8; 11,0±0,7 и 
12,6±0,8 mg/Nm3 

9. Погон за 
вулканизацију 
стара хала  - Е9 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

13,2±0,9; 11,7±0,8 и 
13,7±0,9 mg/Nm3 

10. Погон за 
вулканизацију 
стара хала  - Е10 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

11,3±0,7; 13,0±0,8 и 
12,7±0,8 mg/Nm3 

11. Премазивање гума 
премазом на бази 
воде - Е11 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

14,8±1,0; 17,4±1,1 и 
13,0±0,8 mg/Nm3 

12. Двоваљак и 
екструдер - Е13 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

12,2±0,8; 9,7±0,6 и 
12,6±0,8 mg/Nm3 

13. Двоваљак и 
екструдер - Е14 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

14,1±0,9; 8,7±0,6 и 
11,3±0,7 mg/Nm3 

14. Двоваљак и 
екструдер - Е15 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

12,8±0,8; 11,0±0,7 и 
11,9±0,8 mg/Nm3 
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15. Миксер Е16 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

34,9±2,3; 46,8±3,0 и 
32,9±2,1 mg/Nm3 

Прашкасте материје 
1,9±0,2; 2,2±0,3 и 1,5±0,2 
mg/Nm3 

16. Миксер Е17 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

34,6±2,2; 42,1±2,7 и 
32,7±2,1 mg/Nm3 

Прашкасте материје 
1,7±0,2; 1,2±0,1 и 2,1±0,2 
mg/Nm3 

17. Погон миксера - 
екструдер Е18 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

30,4±2,0; 28,4±1,8 и 
32,7±2,1 mg/Nm3 

18. Микстура - 
припрема 
премаза Е19 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

43,0±2,8; 35,7±2,3 и 
49,2±3,2 mg/Nm3 

19. Микстура - 
припрема 
лепкова Е20 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

45,0±2,9; 42,1±2,7 и 
53,3±3,5 mg/Nm3 

20. Премазивање 
гума премазом 
на бази воде Е21 

Орг. материје изражене 
као укупни угљеник 

12,8±0,8; 10,2±0,7 и 
12,0±0,8 mg/Nm3 

 
 

Табела 1.2 

 
Укупан 

број 

Енергетски 

емитери 
Снага Енергент Праметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

1 Парни котао Е12 

13МW 
Природни  

гас 

CO 0,0±-; 0,0±- и 0,0±- mg/Nm3 

  
укупни оксиди азота 

73,7±5,0; 76,2±5,2 и 71,4±4,6 

mg/Nm3 

SO2 0,0±-; 0,0±- и 0,0±- mg/Nm3 

 
Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским и технолошким емитерима бр. 

779/19 од 10. јануара.2020. год. урађен од стране Института за превентиву заштиту на раду, птотивпожарну 
заштиту и развој Нови Сад, Ул. Краљевића Марка бр.11. 

 
2. Производни погони компаније „Henkel Srbija“ д. о. о. - огранак Крушевац 
 
У фабричком комплексу компаније „Henkel Srbija“ д. о. о. - огранак Крушевац су лоцирани различити 

производни погони и то погон за производњу прашкастих детерџената, погон за производњу течних 
детерџената, погони за производњу тоалетних куглица-SVR1 и SVR2 , затим магацински објекти, котларница 
и др. 

Табела 2.1. 

 

Укупан 
број 

Енергетски 
емитери 

Снага Енергент Праметри 
Вредности Не прелазе 

ГВЕ 

3 

Пламена пећ 9МW 

Природни  

гас 

CO 

 

9±24,4%; 9±24,4 %и 

11±24,4% mg/Nm3 

Укупни оксиди азота као 

NO2 

117±5,9%; 113±5,9% и 

117±5,9 mg/Nm3 

CO 

 

10±23,6%; 14±23,6% и 

13±23,6% mg/Nm3 

Парни котао 3,5 МW 

Укупни оксиди азота као 

NO2 

100±10,5%; 103±10,5% и 

101±10,5% mg/Nm3 

CO 

 

123±10,5%; 112±10,5% и 

117±10,5% mg/Nm3 

Топловодни 

котао 
4,1 МW 

Укупни оксиди азота као 

NO2 

12±28,3%; 16±28,3% и 

11±28,3% mg/Nm3 
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Табела 2.2. 

 

Технолошки емитери 
Укупан 

број 
Параметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

1. Филтер Ф 20 

35 

Укупне прашкасте 

материје 

 

15,6±14,8%; 14,8±14,8% и 

15,1±14,8% mg/Nm3 

2. Филтер Ф 

8102 

Укупне прашкасте 

материје 

8,±14,8%; 9,6±14,8% и 

8,4±14,8% mg/Nm3 

3. Филтер Ф 

8103 

Укупне прашкасте 

материје 

8,1±14,8%; 7,7±14,8% и 

7,4±14,8% mg/Nm3 

4. Филтер Ф 12 
Укупне прашкасте 

материје 

11,6±14,8%; 11,48±14,8% и 

11±14,8% mg/Nm3 

5. Филтер Ф 

1506 

Укупне прашкасте 

материје 

16,2±14,8%; 16,5±14,8% и 

15,7±14,8% mg/Nm3 

6. Филтер Ф 

1507 

Укупне прашкасте 

материје 

16,4±14,8%; 16,1±14,8% и 

16,8±14,8% mg/Nm3 

7. Филтер Ф 

1508 

Укупне прашкасте 

материје 

17,4±14,8%; 17±14,8% и 

16,7±14,8% mg/Nm3 

8. Филтер Ф 

1509 

Укупне прашкасте 

материје 

11,4±14,8%; 12±14,8% и 

12,3±14,8% mg/Nm3 

9. Филтер Ф 

1512 

Укупне прашкасте 

материје 

20,6±14,8%; 18,9±14,8% и 

18,8±14,8% mg/Nm3 

10. Филтер Ф 

8104 

Укупне прашкасте 

материје 

12±14,8%; 11±14,8% и 

12,3±14,8% mg/Nm3 

11. Филтер Ф 

8118 

Укупне прашкасте 

материје 

9±14,8%; 9,4±14,8% и 

8,8±14,8% mg/Nm3 

12. Филтер Ф 

8110 

Укупне прашкасте 

материје 

6,7±14,8%; 6,6±14,8% и 

5,8±14,8% mg/Nm3 

13. Филтер Ф 

8109 

Укупне прашкасте 

материје 

57,4±14,8%; 55,2±14,8% и 

58,9±14,8% mg/Nm3 

14. Филтер Ф 

1510 

Укупне прашкасте 

материје 

63±14,8%; 60,8±14,8% и 

61,2±14,8% mg/Nm3 

15. Филтер Ф 

1511 

Укупне прашкасте 

материје 

32,2±14,8%; 35,4±14,8% и 

31,6±14,8% mg/Nm3 

16. Филтер Ф 

8101 

Укупне прашкасте 

материје 

43,6±14,8%; 44,8±14,8% и 

46,21±14,8% mg/Nm3 

17. Филтер Ф 

8108 

Укупне прашкасте 

материје 

21,6±14,8%; 21±14,8% и 

20,4±14,8% mg/Nm3 

18. Филтер Ф 

7103 

Укупне прашкасте 

материје 

44,1±14,8%; 42,5±14,8% и 

41,3±14,8% mg/Nm3 

19. Филтер Ф 

7102 

Укупне прашкасте 

материје 

12,1±14,8%; 11,6±14,8% и 

12,6±14,8% mg/Nm3 

20. Филтер Ф 22 
Укупне прашкасте 

материје 

20±14,8%; 18,8±14,8% и 

18,6±14,8% mg/Nm3 

21. Филтер Ф 

8105 

Укупне прашкасте 

материје 

30,3±14,8%; 29,3±14,8% и 

32±14,8% mg/Nm3 

22. Филтер Ф 

8111 

Укупне прашкасте 

материје 

13,9±14,8%; 13±14,8% и 

12,6±14,8% mg/Nm3 

23. Филтер Ф 

7101 (топ филтер) 

Укупне прашкасте 

материје 

4,2±14,8%; 4±14,8% и 

4,5±14,8% mg/Nm3 

Укупни угљеник 17,8±11,5%; 17,3±11,5% и 

18,6±11,5% mgC/Nm3 
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24. Вентилација 

са миксера и 

линије бреф - 

торнадо 

Укупне прашкасте 

материје 

0,9±10,6%; 0,8±10,6% и 

0,9±10,6% mg/Nm3 

25. Вентилација са 

миксера и линије 

(мравља киселина) 

Органске материје 
изражене као укупни 
угљеник 

1,2±11,5%; 1,5±11,5% и 
1,1±11,5% mgC/Nm3 

мравља киселина CH2O2 
0,8±10%; 0,7±10% и 0,7±10% 

mg/Nm3 

26. Систем 

локалне 

вентилације са 

резервоара HCl 

Гасовита неорганска 

једињења хлора као HCl 

1,6±10,6%; 1,8±10,6% и 

1,8±10,6% mg/Nm3 

27. Систем 

локалне 

вентилације са 

миксера за етанол 

Органске материје 

изражене као укупни 

угљеник 

15,2±11,5%; 15,7±11,5% и 

16±11,5%  mgC/Nm3 

28. Систем опште 

и локалне 

вентилације из 

погона SVR1 

Органске материје 

изражене као укупни 

угљеник 

16±11,5%; 18±11,5% и 

18±11,5% mgC/Nm3 

29. Систем 

локалне 

вентилације са 

линије миксера 

погона SVR1  

Укупне прашкасте 

материје 
<2,3; <2,3 и <2,3 mg/Nm3 

Органске материје 

изражене као укупни 

угљеник 

11,0±11,5%; 12,0±11,5% и 

12,3±11,5% mgC/Nm3 

30. Систем 

локалне 

вентилације са 

дозираних 

станица погона 

SVR1 

Укупне прашкасте 

материје 

3,4±14,8%, 3,8±14,8% и 

2,9±14,8%mg/Nm3 

Органске материје 

изражене као укупни 

угљеник 

9,4±11,5%; 10,6±11,5% и 

10,9±11,5% mgC/Nm3 

31. Систем опште 

и локалне 

вентилације из 

погона SVR2 

Органске материје 

изражене као укупни 

угљеник 

15,4±11,5%; 14,6±11,5% и 

13,9±11,5% mg/Nm3 

32. Систем 

локалне 

вентилације са 

линије миксера 

погона SVR2 

Укупне прашкасте 

материје 
<2,3; <2,3 и <2,3 mg/Nm3 

Органске материје 

изражене као укупни 

угљеник 

9,6±11,5%; 11,2±11,5% и 

10,2±11,5% mgC/Nm3 

33. Систем 
локалне 
вентилације са 
дозираних 
станица погона 
SVR2 

Укупне прашкасте 
материје 

3,9±14,8%; 3,5±14,8% и 
3,4±14,8% mg/Nm3 

Органске материје 
изражене као укупни 
угљеник 

3,5±11,5%; 4,2±11,5% и 
3,2±11,5% mgC/Nm3 

34. Филтер Ф 
2001 

Укупне прашкасте 
материје 

<2,3; <2,3 и <2,3 mg/Nm3 

35. Филтер Ф 
2002 

Укупне прашкасте 
материје 

<2,3; <2,3 и <2,3 mg/Nm3 

 
Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима  бр. 79102601 од 4. 

јануара. 2020. год. урађен од стране „Анахем лабораторија“, Ул. Моцартова бр. 10, Београд. 
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3. Производни погон привредног друштва „Бин комерц“ д. о. о. - огранак 1 Kрушевац 
 
На локацији  комплекса „Бин комерц“ д. о. о. у Крушевцу врши се производња натријумових и калијумових 

соли ксантата и то  на три линије коју чине линије батерије и линија отпрашивања. 
 

Табела 3.1.  

 

Технолошки емитери 
Укупан 

број 
Параметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

Постројење за производњу 

натријум хипохлорита 

 

3 

Хлор и једињења хлора 

излажених као HCl 

1,91±0,31; 0,94±0,15 и 

0,76±0,12 mg/mN3 

Одушак вакум пумпи 

батерија 8 и 9 

 

Водониксулфид H2S 
82,8±4,9; 48,8±2,9 и 126,9±7,6 

mg/mN3 

Сумпор диоксид 
3, 5±0,1, 4,5±0,2 и 4,7±0,2 

mg/mN3 

Органске материје изражене као 

укупни угљеник 

7,2±0,2, 6,8±0,2 и , 7,8±0,2 

mg/mN3 

Вентилациони извод 

система одпрашивања 9-1 

Укупне прашкасте материје ˂0,32; 0,62±0,06 и -mg/mN3 

Органске материје изражене као 

укупни угљеник 
2,6±0,1, 2,8±0,1 и - mg/mN3 

 

Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима, бр. 2711/19-320МС од 5. 

децембра. 2019. год, урађен од стране „Институт ватрогас“ доо, Ул. Булевар војводе Степе бр. 66, Нови Сад 

 
4. „Ds Smith Packaging“ д. о. о. Крушевац 
 
Привредно дрштво „Ds Smith Packaging“ Д. О. О. Крушевац се бави производњом таласастог папира и 

картона и амбалаже од папира и картона За обављање делатности користи се топла вода  која се производи у 
котларници у којој је инсталиран котао  на природни гас. 

Табела 4.1. 

 

Укупан 

број 

Енергетски 

емитери 
Снага Енергент Праметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

1 
Парни 

котао 
4,4МW 

Природни  

гас 

CO 
2,95±0,14; 2,66±0,13 и 

1,91± 0,09 mg/m3  

Укупни 

оксиди азота   

125,20±5,90; 142,53±6,68 и 

152,59±7,14 mg/m3 

SO2 
8,22±0,45, 16,34±0,89 и 

17,09±0,93 mg/m3 

 

Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетском емитеру бр е-004 од 25. јануара. 2021. 

год, урађен од стране „Завод за јавно здравље Чаћак “, Ул. Веселина Миликића бр. 7, Чачак. 

 

5. Производни погони компаније „Trayal korporacija“ А. Д. Крушевац  

 
Привредно друштво „Trayal korporacija“ А. Д. Крушевац се бави производњом теретних и индустријских 

пнеуматика са капацитетом 6000t/god. Производња се обавља у производним погонима Фабрике теретне и 
индустријске пнеуматике и то у погону полуороизвода , конфекције и вулканизације. 
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Табела 5.1. 

 

Укупан 

број 

Енергетски  

емитери 
 Снага  Енергент Праметри 

Вредности Не 

прелазе ГВЕ 

1 
Парни 

котао 

8,5МW 

 

Природни  

гас 

CO 

 

6,68±1,61; 6,10±1,60 

и 6,42±1,6 mg/m3 

Укупни 

оксиди азота 

као NO2 

98,62±3,12; 

101,36±3,14 и 

99,82±3,13 mg/m3 

 

Табела 5.2. 

 

Технолошки 

емитери 

Укупан 

број 
Параметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

Линија 2 

2 

Укупне прашкасте материје 21,23±1,84 mg/m3 

 

Укупне прашкасте материје 

 
35,45±3,70; 34,37±3,60 и 

34,70±3,63 mg/m3 

 

Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима бр. 168-1/21-1 од 26. 
априла 2021 .год, урађен од стране „МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ“, Ул. Трг краља Александра Ујединитеља бр. 
2/5, Ниш 
 

 На уласку у град са јужне стране лоцирани су следећи индусријски објекти: 
 
6. ЗР „Никод“ - Обрадa и превлачење метала 
 
Занатска радња „Никод“ се бави обрадом и превлачењем метала. Технолошки поступак се одвија 

коришћењем електричне коморне пећи за печење премаза у праху снаге 60 kW са једним емитером 
вентилационог система и погана за глванизацију са једним емитером опште вентилације. 

 
Табела 6.1. 

 

Технолошки 

емитери 

Укупан 

број 
Параметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

Пећ за печење 

премаза 

 

2 

Укупне прашкасте материје 

Jединњења хлора изр. као 

HCl 

Орг. материје изражене као 

укупни угљеник 

- 

- 

36,5±2,4; 35,3±2,3 и 23,1±1,5 

mg/ Nm3 

Опште 

вентилације 

Укупне прашкасте материје 

Jединњења хлора изр. као 

HCl 

Орг. материје изражене као 

укупни угљеник 

04±0,05; 04±0,05 и 0,7±0,08 

mg/Nm3 

11,91±0,7; 14,09±0,9 и 17,43±1,1 

mg/Nm3 

- 

 

Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на технолошким емитерима, бр 392/17 5. децембра 

2017.год, урађен од стране Института за превентиву заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој Нови 

Сад , Ул. Краљевића Марка бр. 11. 
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7. „Kromberg&Schubert“ д. о. о. Крушевац 
 
Привредно друштво „Kromberg& Schubert“д.о.о. Крушевац се бави производњом каблова за ауто 

индустрију. У котларници компаније су инсталирана два котла на гасовито гориво у циљу добијања топлоте за 
грејање радних просторија. 

 
Табела 7.1. 
 

Укупан 

број 

Енергетски 

емитери 
Снага Енергент Праметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

2 

Парни 

котао 

 

0,742 МW 

 
Природни  

гас 

CO 0,0±-; 0,0±- и 0,0±- mg/Nm3 

Укупни оксиди азота 

као NO2 

59,5±2,7; 63,1±2,9 и 66,0±3,1 

mg/Nm3 

Парни 

котао 
0,742 МW 

CO 0,0±-; 0,0±- и 0,0±- mg/Nm3 

Укупни оксиди азота 

као NO2 

57,2±2,5; 60,5±2,7 и 58,2±2,6 

mg/Nm3 

 
Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима,бр 125/19 од 13. марта 

2019. год, урађен од стране „Института за превентиву заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој“ д.о.о 
Нови Сад,Ул. Краљевића Марка бр. 1. 

 
■  На уласку у град са западне стране лоциран је следећи индусријски објект: 

 
8. Производни погони акционарског друштва „Рубин“  Kрушевац  
 
Привредно друштво „Рубин АД“ се бави  дестилацијом, пречишћавањем и мешањем пића. У саставу 

комплекса се налази котларница са три котла која служе за продукцију паре која се користи за процес 
производње на линији за пуњење и грејање комплекса. 

 
Табела 8.1. 
 

Укупан 

број 

Енергетски 

емитери 
Снага Енергент Праметри Вредности 

2 

Парни котао 

К1 
4,6МW 

Уље за ложење 

средње С 

Угљен 

моноксид 

9,0±0,3; 9,4±0,3 и 8,7±0,2 mg/Nm3 

Не прекорачује ГВЕ 

Укупни оксиди 

азота као NO2 

859,7±33,5; 842,1±32,8 и 

840,3±32,8 mg/Nm3 Прекорачује 

ГВЕ 

Сумпор диоксид 

SO2 

2978±145,9; 2954±144,8 I 

2998±146,9 mg/Nm3 Прелази ГВЕ 

Парни котао 

К2 
6,4МW 

Угљен 

моноксид 

 

11,6±0,3; 12,0±0,3 и 11,9±0,3 

mg/Nm3 Не прекорачује ГВЕ 

Укупни оксиди 

азота као NO2 

709,6±27,7; 700,4±27,3 и 

716,3±27,9 mg/Nm3 

Прекорачује ГВЕ 

Сумпор диоксид 

SO2 

2943±144,2; 2964±145,2 и 

2966±145,5 mg/Nm3 Прелази ГВЕ 

 

Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима, бр. 1529/4 од 15. 
августа 2018. год., урађен од стране „Заштита на раду и заштита животне средине Београд“ доо, Ул. Дескашева 
бр.7, Београд  
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 На уласку у град са северне стране лоцирани су следећи индусријски објекти: 
 
9. Привредно друштво за производњу, промет и услуге „Јастребачки еко бисери“ доо Крушевац 
 
Производни погон млекаре „Јастребачки еко бисери“ Крушевац се бави производњом сирева и за одвијање 

техничко-технолошког процеса рада користи се котларница која загрева и производи топлоту. 
 

Табела 9.1. 

 
Укупан 

број 

Енергетски  

емитери 
 Снага  Енергент Праметри 

Вредности Не прелазе ГВЕ 

 

2 

К1 
0,5 МW 

 

Чврсто 

гориво-дрво 

CO 

 

520,4±16,1; 526,8±16,3 и 

502,7±15,6 mg/Nm3 

Прашкасте 

материје 

146,9±14,0, 137,4±13,0 и 

100,3±9,5 mg/Nm3  

К2 0.5 МW 

CO 

 

666,4±20,7; 603,1±18,7 и 

766,6±23,8 mg/Nm3  

Прашкасте 

материје 

104,3±9,9; 124,8±11,9 и 

81,7±7,8 mg/Nm3  

 
Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима, бр 1805/1 од 26. 

новембра 2018. год, урађен од стране „Завод за јавно здравље Ћуприја“, Ул. М. Новаковића бр.78, Ћуприја. 
 
10. „Крушевац пут“ а. д. – Асфалтна база 
 
Привредно друштво Крушевац пут а.д. се бави изградњом, реконструкцијом и одржавањем путева и за 

потребе истих  производи асфалтну мешавину. 
 
Табела 10.1. 
 

Технолошки 

емитери 

Укупан 

број 
Параметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

Асфалтна 

база 
1 

Укупне прашкасте материје 

 

12,9±1,5; 16,0±1,8 и 12,5±1,4 

mg/Nm3 

CO 

 

460,8±33,2; 463,8±33,6 и 

446,5±31,2 mg/Nm3 

SO2 

 

24,7±1,4; 19,4±1,1 и 26,0±1,5 

mg/Nm3 

бензен ˂0,01±-; ˂0,01±- и ˂0,01±- mg/Nm3 

Орг. материје изражене као 

укупни угљеник 

22,6±1,5; 24,0±1,6 и 

20,2±1,3mg/Nm3 
 

Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима, бр 881/18 од 25. 
јануара 2018. год, урађен од стране „Институт за превентиву заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој 
“ доо, огранак 27. јануар, Ул. Булевар бр. 12, Ниш 

 
11. „Ellis Enterprises“ д. о. о. 
 
Компанија „Ellis Enterprises“ д. о. о. је произвођач мазива, мазивних масти и специјалних мазива, уља за 

обраду метала, средстава за антикорозивну заштиту и средстава за одмашћивање и чишћење. За обављање 
делатности користе се котловска постројења у циљу добијања топлоте за загревање радних и помоћних 
просторија и добијање технолошке паре. 
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Табела 11.1 
 

Укупан 

број 

Енергетски 

емитери 
Снага Енергент Праметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

5 

Парни 

котао ТУ1 

 

0,5МW 

 

Природни  

гас 

CO 

 
24±12%; 22±12% и 19±12% mg/Nm3 

Укупни оксиди 

азота као NO2 
88±12,6%; 89±12,6% и 87±12,6% mg/Nm3 

Парни 

котао 

ТУ2 

0,5 МW 

 

CO 

 

39±10,5%; 45±10,5% и 34±10,5% mg/Nm3 

Укупни оксиди 

азота као NO2 

113±13%; 119±13% и 124±13% mg/Nm3 

Парни 

котао Е1 

 

6,5 МW 

 

CO 

 

8,5±28,5; 8,2±28,5 и 10±28,5 mg/Nm3 

Укупни оксиди 

азота као NO2 

89,5±13,4%; 80,2±13,4% и 

82,6±13,4%mg/Nm3 

Котао 

АКЗ1 

 

250КW 

 

CO 

 

4±31,1%; 4±31,1% и 4±31,1% mg/Nm3 

Укупни оксиди 

азота као NO2 

102±11,2%; 98±11,2% и 90±11,2% mg/Nm3 

Котао 

АКЗ2 
100КW 

CO 

 

17±17,4%; 14±17,4% и 16±17,4% mg/Nm3 

Укупни оксиди 

азота као NO2 

100±11,9%, 97±11,9% и 98±11,9% mg/Nm3 

 
Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима, бр 79111904-1 од 4. 

јануара 2020. год,  урађен од стране „Анахем лабораторија“, Ул. Моцартова бр. 10, Београд.  
 
12. „ХЕМОФЛУИД“ а.д. Крушевац 
 
Фабрика хемијских производа „ХЕМОФЛУИД“ а.д. Крушевац је домаћи произвођач мазива, мазивних 

масти и специјалних мазива, уља за обраду метала, средстава за антикорозивну заштиту и средстава за 
одмашћивање и чишћење За обављање делатности користе се котловска постројења у циљу добијања топлоте 
за загревање радних и помоћних просторија и добијање технолошке паре. 

 
Табела 12.1 
 

Укупан 

број 

Енергетски 

емитери 
Снага Енергент Праметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

3 

Парни котао 

Vaporax 
0,8МW 

Гасно уље 

 

CO 

 

73±11,7%; 67±11,7% и 

64±11,7% mg/Nm3 

Укупни оксиди 

азота као NO2 

217±14,2%; 231±14,2% и 

206±14,2% mg/Nm3 

Парни котао 8590 2,8 МW 

Уље за 

ложење 

средње S 

 

CO 

 

29±14,4%; 31±14,4% и 

31±14,4% mg/Nm3 

Укупни оксиди 

азота као NO2 

334±6,3%; 329±6,3% и 

324±6,3% mg/Nm3 

SO2 
1683±12,3%; 1608±12,3% и 

1580±12,3% mg/Nm3 

Топловодни 

котао R3 
0,91 МW 

Гасно уље 

екстра 

лако 

CO 

 

53±13,1%; 58±13,1% и 

69±13,1% mg/Nm3 

Укупни оксиди 

азота као NO2 

163±15,2%; 156±15,2% и 

167±15,2% mg/Nm3 

 
Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима, бр. 79111904-2 од 4. 

јануара 2020. год, урађен од стране „Анахем лабораторија“, Ул. Моцартова бр. 10, Београд. 
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13. Фабрика топлоцинкованих конструкција „Цинкара“- д. o. о. 
 
У фабрици „Цинкара“ се врши топло цинковање елемената које се састоји  из две линије, и то: линије за 

хемијску припрему производа и линије за топло цинковање са раствором цинка, 
 

Табела 13.1 

 
Технолошки 
емитери 

Укупан број Параметри 
Вредности  
Не прелазе ГВЕ 

Када за 

топло 

цинковање 

1 

Укупне прашкасте 

материје 
05±0,05; 06±0,05 и 0,8±0,08 mg/Nm3 

Неорганска јединњења 

хлора изр. као HCl 
12,91±0,7; 16,09±0,9 и 17,59±1,1 mg/m3 

 
Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима, бр 21-2379 од 25. 

јануара 2016. год, урађен од стране „Заштита на раду и заштита животне средине Београд“ доо, Ул. Дескашева 
бр. 7, Београд. 

 
14. Производни погони ЈКП „Градска топлана“ Крушевац  
 
Градска топлана у свом саставу има  четри котларнице које користе топлотну енергију о сагоревања  

чврстог, течног горива и природни гас за производњу топле воде за грејање пословних и стамбених објеката у 
зимско периоду на делу територије града Крушевца. 

 
Табела 14.1 

 

Укупан 
број 

Енергетски 
емитери 

Снага Енергент Праметри Вредности Не прелазе ГВЕ 

5 

Парни котлови 

Лазарица 
0,75МW 

 

Угаљ 

 

CO 

 

886,28±9,85; 798,92±9,83 и 

792,87±9,77mg/m3 

Прашкасте 

материје 

129,77±9,91; 121,98±8,61 и 

139,66±9,87mg/m3 

Парни котлови-

Расадник 
9 МW 

Уље за 

ложење 

CO 

 

44,50±3,87; 40,06±3,86 и 

36,51±3,86 mg/m3 

SO2 
1408,12±19,49; 1335,45±19,06 и 
1283,08±18,81 mg/m3 

Прашкасте 

материје 

44,64±2,29; 44,81±2,15 и 

46,56±2,16mg/m3 
Укупни 
оксиди азота 
као NO2 

328,64±4,13; 315,06±4,05 и 
295,67±3,89mg/m3 

Парни котао -

Прњавор 
4,5 МW 

Природни  

гас  

SO2 
16,4±3,1%; 30,8±3,1%и 

24,6±3,1%mg/m3 
Укупни 
оксиди азота 
као NO2 

14,4±4,2%; 32,8±4,2% и 
30,8±42%6mg/m3 

Парни котлови –  

Ул. Мике  

Стојановића бр. 

13 

35 МW 
Природни  

гас 

CO 

Мерења нису извршена због 

реконструкције котлова 2019. 

године 

Укупни 
оксиди азота 
као NO2 

70 МW Угаљ 

CO 
Укупни 
оксиди азота 
као NO2 

 
Извор: Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским емитерима (Котларница Лазарица), 

бр. 224/17-1 од 3. новембра 2017. год; бр. Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на енергетским 
емитерима (Котларница Расадник), бр. 223/17 од 3. новембра 2017. год; Извештај о мерењу емисије загађујућих 
материја на енергетским емитерима (Котларница Прњавор), бр. 140/16 од 21.новембра 2016. год, сви урађении 
од стране „МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ“, Ул. Трг краља Александра Ујединитеља бр. 2/5, Ниш. 
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ТОПЛИФИКАЦИЈА 
 
Генерални урбанистички план Крушевца обухвата градско насеље Крушевац и 11 приградских насеља 

(Бивоље, Бегово Брдо, Дедина, Мало Головоде, Мудраковац, Макрешане, Пакашница, Паруновац,  Капиџија, 
Лазарица и Читлук) укупне површине 75,4km2 са 81 399 становника. У административној организацији, 
простор Плана обухвата 18 месних заједница. 

Укупан број домаћинстава на посматраном подручју према Попису из 2011. године је 26. 822 домаћинства, 
односно 20. 036 домаћинстава Крушевац - град. Просечна величина дома - ћинства на подручју ГУП-а је 3 
члана по домаћинству, а највећу заступљеност имају домаћинства са два члана. 

На територији Плана топлифицирано је 25,6% стамбеног простора, од чега јавни дистибутер (ЈКП Градска 
топлана) снабдева око 23,3%, а приватни дистрибутери топлотне енергије око 2,3%. Капацитети постојеће 
опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије на територији Плана су већи од потреба загревања 
стамбених, производних и пословних простора, а опрема је стара и енергетски неефикасна. 

На основу пописа становништва домаћинстава и станова 2011. године: 
 Удео електричне енергије у енергентима који се користи за грејање станова у граду Крушевцу је 5-9,9 

%. 
 Удео мазута и уља за ложење у енергентима који се користи за грејање станова у граду Крушевцу је 

10-19,9 %. 
 Удео плинског/гасног горива у енергентима који се користи за грејање станова у граду Крушевцу је 

6,1-9,9 %. 
 Удео угља у енергентима који се користи за грејање станова у граду Крушевцу је 10-24,9 %. 
 Удео дрвета у енергентима који се користи за грејање станова у граду Крушевцу је до 49,9 %. 
 
 
ГАСИФИКАЦИЈА  
 
Укупна дужинa изграђене дистрибутивне гасоводне мреже је 150km,  активних кућних прикључака је 1000 

и потенцијаних кућних прикључака је око 3.000. 
У периоду до 2025. године, планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже за 12. 000 стамбених 

јединица. 
Постоје предвиђена два нивоа дистрибуција гаса, битних у даљем развоју и замени ложишта на чврсто 

гориво.  
Планирано је да први ниво дистрибуције природног гаса за притисак до 50 бара, се задржава у садашњем 

обиму. 
Други ниво дистрибуције природног гаса за притисак до 12 бара - планира се доградња гасовода према 

уговору о стратешком партнерству са „Србијагас“. 
 
 
САОБРАЋАЈ 
 
Најзначајнија унутар - градска саобраћајна струјања одвијају се саобраћајницама по којима се такође 

одвијају и најзначајнији транзити, међуградски и приградски саобраћај. Посебно по саобраћајном оптерећењу 
треба истаћи, на ужем градском подручју, централну саобраћајницу коју чине Газиместанска улица, Трг 
косовских јунака и Видовданска улица. На овом потезу се мултиплицирају саобраћајна струјања која долазе 
преко уливних путева уз истовремено највећа унутар - градска међузонска кретања, нарочито запослених, с 
обзиром на њен положај у односу на централну зону, индустријске и стамбене зоне. Још један разлог који 
доводи до загушења саобраћаја јесте паркирање возила на коловозу и тротоару што чини 67% легалних паркинг 
места у граду, тако да долази до заузимања простора који су неопходни за кретање свих видова саобраћаја. 
Укупан број паркинг места под наплатом27 износи 2. 157, од којих је 137 у екста зони, 1. 318 у првој зони и 
паркинг на посебним паркиралиштима и гаражама 702. Структура паркиралишта у централној зони у 
Крушевцу је таква да се највећи број паркинг места налази такође на коловозу (1. 110 или 76%). Оваква 
неадекватно урбанистичка саобраћајна решења условљавају да се степен загађености ваздуха града Крушевца 
емисијом штетних полутаната из саобраћаја повећава. 

 

                                                                                 
27 Подаци ЈП “Пословни центар” који управља паркирањем у граду Крушевцу од 26. фебруара 2020. године 
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Према званичним информацијама која је добијена од Министарства унитрашњих послова Републике 
Србије - Полицијска управа у Крушевцу28, у 2019.  године било је регистровано укупно 41. 449 возила од чега 
са погоном на: 

 

 Дизел – 11. 909  возила, 

 Евро дизел – 8. 676 возила, 

 Безоловни бензин – 7. 425 возила, 

 Бензин – 4. 900 возила, 

 Бензин-гас – 2. 973 возила, 

 Бензин 98 – 1. 996 возила, 

 Бензин/ТНГ – 1. 116 возила, 

 Нема погонско гориво – 1. 656 возила, 

 Мешавина – 501 возила, 

 Бензин-кпг – 137 возила, 

 Бензин – Гас - Метан – 123 возила, 

 Бензин 86 – 28 возила, 

 Бензин/електро – 2 возила, 

 Бензин – елект. енергија – 2 возила, 

 КПГ – 2 возила, 

 ЦНГ – 1 возило, 

 Електрична енергија – 1 возило, 

 Дизел/ТНГ/Електро – 1 возило 

  
 

 

У Крушевцу број регистрованих путничких возила је 31. 887, просечне старости 17, 33 године, а број 
регистрованих аутобуса је 180, старости 15, 38 година.  

Јавни превоз путника на градском подручју Крушевца је организован као комбинација приградског и 
градског превоза, који се међусобно допуњују. Сви аутобуси у јавном превозу у Крушевцу користе дизел гориво. 

За разлику од јавног превоза, такси превозници прате развој прилика на тржишту, јер у возном парку 
поседују возила која користе метан, комбинација бензин-гас, гас-дизел и бензин-метан, што утиче како на 
смањење трошкова горива, тако и на емисију штетних гасова. 

Значајну допуну јавном градском превозу чини аутобуски возни парк предузећа и установа, које 
организују превоз запослених у својој режији. 
                                                                                 
28 Подаци МУП- Дирекција Полиције, Полицијска управа Крушевац, Одсек за управне послове, број 03/25/5-226-4-391/19 

од 12. фебруара 2020. године 
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У граду Крушевцу 2011. године било је укупно 128.752 становника29, а 2018. године 121 293 становника30 
што указује на пад броја становника а број возила из године у годину расте  (број регистрованих возила у 2018. 
години је 40. 341, а у 2019. години је 41. 449 возила) што се може видети из података Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије - Полицијске управе у Крушевцу.  

 
VI. АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ И ФАКТОРИ КОЈИ СУ УТИЦАЛИ  
      НА ПОЈАВУ ПРЕКОРАЧЕЊА 
 
Територија града Крушевца смештена је већим делом у котлини (долина Западне Мораве и Расине), има 

изражен значајан степен континенталности и одликује се умерено-континенталним обележјима климе који је 
модификован у појединим деловима општине под утицајем климатских фактора, а пре свега, рељефа. Оваква 
ситуација доводи до једне неповољности за град Крушевац, а то је појава температурне инверзије, услед  
задржавања хладног и тежег ваздуха у котлини. Оваква микроклима погодује акумулацији и дужем задржавању 
загађујућих материја у нижим слојевима атмосфере, нарочито код појаве ниског притиска и одсуства ветра, пре 
свега у зимском периоду. Ова појава, температурна инверзија са ниским притиском и одсуством ветра, догодила се 
у зимском периоду 2019. године (октобар – децембар 2019. године), када је дошло до вишедневне појаве беле густе 
магле и смога, како у граду Крушевцу тако и у већем делу Србије. Тада су забележана и прекорачења дневних 
вредности чађи и то укупно 20 дана на мерном месту „Стара чаршија“, по 12 дана на мерним местима „Трг младих“ 
и „Бивоље“, 9 дана на мерном месту „ЕПС- Јасички пут“ и 18 дана на мерном месту „Болница“.31 У просеку је било 
2 до 9 дана прекорачења по месецу (период окробар-децембар 2019. год.). Тако је дошло до тзв. епизодних загађења 
ваздуха која су карактеристична за период од октобра до марта месеца. На целом градском подручју присутна су 
повећања концентрација чађи у зимском периоду пре свега због коришћења фосилних горива за ложење, с`тим што 
треба имати у виду конфигурацију терена као и ружу ветрова. 

                                                                                 
29  Подаци из пописа становништава 2011. године 
30 Витална статистика РЗС 
31 Годишњи извештај о испитивању, бр. И 1-12/19 и 13-24/19, Завода за јавно здравље Крушевац 
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I. Мере у области праћења квалитета ваздуха (мониторинг) 

 

Редни 

број 

мере 

Мера/Активност Опис 

Оцена 

ефикасности 

мера 

Процена 

вредности 

Рок за 

реализацију 

Услови и 

претпоставке за 

остваривање 

планираних 

мера и 

активности 

Носилац активности 
Извор 

финансирања 

1.  Набавка опреме за 

мерење 

суспендованих 

честица ПМ10 и 

ПМ2,5  

Да би се утврдио 

прави квалитет 

ваздуха у граду 

Крушевцу,   

неопходно је 

увођење новог 

мерног места и 

праћење 

суспендованих 

честица (ПМ10 и 

ПМ2,5) која пре 

свега потичу из 

индивидуалних 

ложишта и 

саобраћаја. 

 

Набављена 

опрема за 

мерење 

концентрација 

суспендованих 

честица ПМ10 и 

ПМ2,5   

3.500.000,00 

дин. 

У току 2023. 

год. 

Имплементација 

политике 

унапређења 

квалитета ваздуха 

кроз 

обезбеђивање 

адекватне 

подршке од 

стране доносиоца 

одлука и 

обезбеђивање 

потребних 

средстава у 

буџету града за 

праћење 

концентрације 

ПМ10 и ПМ2,5, као 

и увођење у 

Програм 

контроле 

квалитета ваздуха 

града Крушевца 

 

 Служба за 

заштиту животне 

средине 

 Буџет града 

Крушевца 

 Донације 

 Пројекти 

         

         



     10.06.2022.                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 14                                     355 
 

 

         

2.  Мерење ПМ10 и  

ПМ2,5 на 

територији града у 

оквиру 

континуираног 

праћења квалитета 

ваздуха на 

територији града 

Крушевца 

Да би се утврдио 

прави квалитет 

ваздуха у граду 

Крушевцу, поред 

праћења 

концентрација 

сумпорових и 

азотових оксида, 

чађи и 

аероседимената 

који су у 

границама 

дозвољених,  

неопходно је 

праћење и 

суспендованих 

честица (ПМ10 и 

ПМ2,5) која пре 

свега потичу из 

индивидуалних 

ложишта и 

саобраћаја. 

 

Мерење 

концентрације  

За услугу 

мерења ПМ10 

и ПМ2,5 је 

800 000 (365 

дана), а 

након истека 

гарантног 

рока (2 

године) 

потребно је 

предвидети и 

средства за 

одржавање 

опреме па је 

укупан 

трошак на 

годишњем 

нивоу око 2 

000 000 дин. 

Од 2022. год. и 

надаље 

Имплементација 

политике 

унапређења 

квалитета ваздуха 

кроз 

обезбеђивање 

адекватне 

подршке од 

стране доносиоца 

одлука и 

обезбеђивање 

потребних 

средстава у 

буџету града за 

праћење 

концентрације 

ПМ10 и ПМ2,5, као 

и увођење у 

Програм 

контроле 

квалитета ваздуха 

града Крушевца 

 Служба за 

заштиту животне 

средине 

 Завод за јавно 

здравље 

Крушевац или 

овлашћено 

правно лице 

изабрано на 

тендеру 

 Буџет града 

Крушевца 

3.  Израдити локални 

катастар 

загађивача 

Интегрални 

локални катастар 

загађивача је 

регистар 

информација и 

података о 

загађивачима 

животне средине и 

представља 

полазну основу за 

идентификацију и 

мониторинг извора 

загађивања 

животне средине. 

 

Утврђивање 

постојања 

потенцијалних 

загађивача 

животне средине 

на територији 

града Крушевца 

 Од 2022. год. Поштовање 

Закона о заштити 

животне средине 

од стране 

локалних 

загађивача. 

 Служба за 

заштиту животне 

средине 

 Градска 

инспекција за 

заштиту животне 

средине 

 Загађивачи 
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 II. Мере у области енергетске ефикасности 

 

Редни 
број 
мере 

Мера/Активност Опис 
Оцена 

ефикасности 
мера 

Процена 
вредности 

Рок за 
реализацију 

Услови и 
претпоставке 

за 
остваривање 
планираних 

мера и 
активности 

Носилац 
активности 

Извор 
финансирања 

4.  Доношење 
Одлуке о 
коришћењу 
природног гаса у 
систему  грејања 

Град Kрушевац 
треба да усвоји 
стратегију о ко-
ришћењу природ-
ног гаса и обно-
вљивих извора 
енергије као енер-
гента у објектима 
даљинског греја-
ња и индивиду-
алним домаћин-
ствима. Потребно 
је донети одлуку 
којем се обавезује 
ЈКП „Градска то-
плана Крушевац“ 
да постојеће 
енергенте (мазут, 
угаљ) замени 
природним гасом 
и обновљивим 
изворима енергије 
у својим 
енергетским 
објектима 
(котловска 
постројења на 
локацији 
Расадник, 
Лазарица и у 
улици Мике 
Стојановића 

Ефикасност ове 
мере се прати 
инспекцијским 
надзором 
котларница и 
редовним 
мониторингом 
амбијенталног 
ваздуха 

Примена ове 
мере је 
обавезна за 
власнике 
котларница у 
јавном 
сектору чак и 
у 
случајевима 
када 
финансијски 
није 
повољнија 

Током сезоне 
грејања 

Извршена 
конверзија 
котларница на 
природни гас и 
обновљиве 
изворе енергије 

 Градско веће 
града Крушевца 

 ЈКП“Градска 
топлана 
Крушевац“ 

 Власници 
котларница 
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5.  Субвенције за 
подизање 
енергетске                    
ефикасности и 
смањење 
аерозагађења 
креирањем 
енергетске 
политике града 
издвајањем 
средстава из 
буџета града за 
унапређење 
енергетске 
ефикасности за 
стамбене објекте 
 

Увођење 
активности за 
доделу 
субвенција 
грађанима који 
поседују 
стамбене објекте 
које обухватају: 
-смањење цене 
прикључка на 
гас, 
-подизање 
енергетске 
ефикасности 
стамбених 
објеката (замена 
столарије, 
термичка 
изолација кућа), 
-набавку 
ефикасних 
ложних уређаја 
на пелет, 
набавку уређаја 
за коришћење 
природног гаса 
за грејање, 
-набавку 
огревног дрвета 
у првој 
половини године 
 

Ефикасност 
мера се може 
пратити преко 
количине 
енергената пре 
и после 
примене мера. 
Након истека 
грејне сезоне 
анкетираће се 
корисници 
субвенција и 
урадиће се 
анализа 
енергената и 
емисија. 

Субвенције 
у 2022. год. 
планирати 
минимун        
4 000 000,00 
динара 

Прва 
половина 
2022. год. 

Обезбеђена 
финансијска 
средства града 
Крушевца и 
републичког 
Фонда за 
енергетску 
ефикасност 

 Енергетски 
менаџер 

Града Крушевца 

 Буџет Града 
Крушевца 

 Могуће 
донације из 
приступних 
фондова ЕУ 
и државног 
фонда за 
енергетску 
ефикасност 
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III. Мере у области саобраћаја  
 

Редни 
број 
мере 

Мера/Активност Опис 
Оцена 

ефикасности 
мера 

Процена 
вредности 

Рок за 
реализацију 

Услови и 
претпоставке 

за оствари-
вање плани-
раних мера и 
активности 

Носилац 
активности 

Извор финансирања 

6.  Постављање 
плана реда 
вожње и правце 
кретања градског 
превоза на свим 
аутобуским 
стајалиштима 

Недовољна 
информисаност 
грађана за 
коришћење 
градског превоза 
доводи ко 
повећаног 
коришћења 
приватних и 
такси моторних 
возила. 

Број 
постављених 
планова реда 
вожње и 
праваца 
кретања 
градског 
превоза на 
аутобуским 
стајалиштима 

  
2022. година 

  
 Пружалац 
услуге јавног 
превоза  
 Град 
Крушевац 

 
 Буџет града 
Крушевца 
 Донације 
 Пројекти 
 Средства из 
Савета за безбедност 
саобраћаја 

7.   
Постављање 
надстрешница на 
аутобуским 
стајалиштима 

На територији 
града нису сва 
аутобуска ста-
јалишта обеле-
жена и опремље-
на одговарају-
ћим мобилијар-
ом и недостају 
информације о 
реду вожње 

Број 
постављених 
аутобуских 
стајалишта 

3 000 000,00 
дин. 

2022. година Повећање 
комфора 
корисника 
јавног превоза 
и повећање 
броја путника 

 Град 
Крушевац 

 Буџет града 
Крушевца 
 Донације 
 Пројекти 

8.  Извршити замену 
постојећих 
возила јавног 
превоза на дизел 
гориво, уз 
субвенције за 
набавку нових 
возила на чистија 
горива (гас, био 
гас, хибрид, 
електро и сл.),. 

Град би требао 
да донесе 
Одлуку о 
субвенцијама за 
набавку нових 
возила за јавни 
превоз. Заменом 
постојећих 
аутобуса у граду 
смањила би се 
концентрација 

Донета одлука 
али мера  зависи 
од 
финансијских 
могућности 

- Од 2022. год.  
на даље 

Зависи од 
финансијских 
могућности 
носилаца 
активности и 
ГУ Крушевац 

 Пружалац 
услуге јавног 
превоза  
 Град 
Крушевац 

 Пружалац 
услуге јавног превоза  
 Привредни 
субјекти 
 Буџет града 
Крушевца 
 Република  и 
Министарство 
 Донације 
 Пројекти 
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CO2, NO2, ПМ2,5 

и ПМ10 у 
ваздуху, што би 
довело до 
побољшања 
квалитета 
ваздуха у граду. 

9.  Одређивање 
критерујума за 
возила јавног 
превоза (бус и 
такси) 

Град би треба да 
донесе одлуку о 
минимуму 
услова, које 
возила која се 
користе у јавном 
превозу (градски 
аутобуски 
превоз и такси) 
треба да испуне 
у погледу 
емисије штетних 
гасова и буке 

Донета одлука  Од 2022. год. 
на даље 

  Град 
Крушевац 

 

10.  Унапређење 
услуге јавног 
превоза 
(фреквентност 
полазака, 
комфорност 
возила, чистија 
горива, нове 
услуге итд.) 

Ради повећања 
броја корисника 
јавног превоза, 
потребно је и 
побољшање 
услуге. 

Број нових 
возила/ линија 

 Од 2022. год. 
на даље 

Град има 
усвојен План 
одрживе 
урбане 
мобилности 

 Град 
Крушевац 
 Пружалац 
услуге јавног 
превоза 

 Југопревоз 
Крушевац 
 Буџет града 
 Пројекти 
 донације 

11.  Повећати број 
паркинг места 
изградњом 
јавних гаража 
ван центра града 
и изменити 
градске одлуке 
које поспешују 
стварање 
проблема 
недовољног броја 

Изградњом 
јавних паркиг 
места (јавних 
гаража) смањио 
би се саобраћај у 
центру града, а 
изменом одлуке, 
инвеститори би 
се обавезали да 
приликом 
изградње нових 

Мера је 
неоходна и 
истом би се 
смањила 
фреквенција 
возила на 
улицама а и 
степен загађења 
ваздуха од 
издувних 
гасова. 

- Доношење 
одлуке за 1 
месец 
Изградња 
паркинг 
места у 
континуитету 

Доношење 
нових и 
мењање  
постојеће 
одлуке зависи 
од разумевања 
доносиоца 
исте о значају 
заштите 
ваздуха од 
загађења 

 Градска 
управа Крушевац 
 Пословни 
центар 
 Инвеститори 
зграда 
 

 Пословни 
центар 
 Инвеститори 
зграда 
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паркинг места у 
случају изградње 
нових објеката. 

објеката изграде 
и /или обезбеде 
довољан бр. 
паркинг места за 
кориснике 
објеката. 

12.  Обезбедити 
изградњу 
инфраструктуре 
за активне видове 
кретања 
(пешачење, 
вожњу бицикла, 
тротинета, 
ролера и сл.) 

Ради 
поспешивања 
немоторизованог 
кретања, 
потребно је 
обележавање 
бициклистичких 
трака и изградња 
бициклистичких 
стаза, као 
унапређење 
пешачке 
инфраструктуре 
и формирање 
интегрисаних 
улица 

Дужина 
облежених 
бициклистичких 
и пешачких 
трака/ стаза је 
неопходна мера 
којом се 
смањила 
фреквенција 
возила на 
улицама, а и 
степен загађења 
ваздуха од 
издувних 
гасова. 

 Од 2022. год. 
на даље 

Град има 
усвојен План 
одрживе 
урбане 
мобилности 

 Град 
Крушевац 

 Буџет града 
Крушевца 
 Савет за 
безбедност 
саобраћаја 
 ЈП Путеви 
Србије 
 Донације 
 Пројекти 

13.  Промовисање 
активних видова 
кретања и јавног 
превоза (бус и 
такси) 

Ради промене 
понашања у 
саобраћају, 
смањења 
коришћења 
аутомобила и 
избора кретања 
на одржив 
начин, потребно 
је организовати 
кампање и 
промоције 
активних 
кретања, попут 
градских вожњи 
бициклом и сл. 

Број 
реализованих 
кампања и 
промоција 
активних 
кретања 

 Од 2022. год. 
на даље 

Град има 
усвојен План 
одрживе 
урбане 
мобилности 

 Град 
Крушевац 
 Пружалац 
услуге јавног 
превоза 

 Буџет града 
Крушевца 
 Савет за 
безбедност 
саобраћаја 
 Донације 
 Пројекти 
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14.  Субвенције за 
коришћење 
јавног превоза, 
набавку е-
бицикала и е-
тротинета, карго 
бицикала и сл. 

Ради промене 
понашања у сао-
браћају и избора 
кретања на одр-
жив начин, по-
требно је увести 
подстицаје. То 
може бити и на 
занимљив начин 
кроз мобилне 
апликације и 
давање 
поклона/попуста 

Број уведених 
подстицаја 

 Од 2023. год. 
на даље 

Град има 
усвојен План 
одрживе 
урбане 
мобилности 

  Буџет града 
Крушевца 
 Министарство 
 Донације 
 Пројекти 
 Привреда 

15.  Увођење система 
јавних бицикала 
и тротинета 

Ради смањења 
коришћења 
аутомобила, 
потребно је 
увести нове 
услуге 

Број уведених 
система 

 Од 2023. год. 
на даље 

Град има 
усвојен План 
одрживе 
урбане 
мобилности 

 Град 
Крушевац 
 ЈП 
„Пословни центар“ 
 Пружалац 
услуге 

 Буџет града 
Крушевца 
 Министарство 
 Донације 
 Пројекти 
 Привреда 
 ЈП „Пословни 
центар“ 

16.  Израда планова 
мобилности за 
школе и вртиће 

Ради смањења 
коришћења ау-
томобила за во-
жњу деце до/од 
шко-ле/вртића, 
потребно је сагле-
дати потребе ко-
рисника и предло-
жити мере попут 
обележавања без-
бедних пешачких 
и бициклисти-
чких рута, 
организивање 
„педи бус“ и 
„бици бус“ услу-
ге, прилагођа-
вање јавног 
превоза и сл. 

Број урађених 
планова 

 Од 2023. год. 
на даље 

Град има 
усвојен План 
одрживе 
урбане 
мобилности 

 Град 
Крушевац 
 Школе 
 ПУ „Ната 
Вељковић“ 

 Буџет града 
Крушевца 
 Министарство 
 Донације 
 Пројекти 
 Привреда 
 Савет за 
безбедност 
саобраћаја 
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17.  Израда планова 
мобилности за 
насеља 

Град има урађен 
План одрживе 
урбане мобилно-
сти за цео град, 
али ради сагле-
давања потреба и 
примене мера у 
сваком насељу, 
потребно је ура-
дити планове 
одрживе урбане 
мобилности 

Број урађених 
планова 

 Од 2022. год. 
на даље 

Град има 
усвојен План 
одрживе 
урбане 
мобилности 

 Град 
Крушевац 

 Буџет града 
Крушевца 
 Министарство 
 Донације 
 Пројекти 
 Привреда 
 Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

18.  Усвајање 
критеријума за 
возила са 
еколошким 
горивом у возном 
парку градске 
управе и јавних 
предузећа 

Град би требало 
да донесе одлуку 
о критеријумима 
за набавку возила 
за возни парк 
градске управе и 
јавних предузећа, 
која треба да 
испуне у погледу 
емисије штетних 
гасова и буке (гас, 
био гас, хибрид, 
електро и сл.) 

Донета одлука - Од 2022. год. 
на даље 

Мера ће се 
спровести уз 
адекватну 
подршку од 
стране 
доносиоца 
одлука. 

 Град 
Крушевац 

 Буџет града 
Крушевца 
 

19.  Набавка возила 
са еколошким 
горивом (гас, био 
гас, хибрид, 
електро и сл.) за 
возни парк 
градске управе и 
јавних предузећа 

Град би требало 
да донесе одлуку 
о критеријумима 
за набавку 
возила за возни 
парк градске 
управе и јавних 
предузећа, која 
треба да испуне 
у погледу 
емисије штетних 
гасова и буке 
(гас, био гас, 
хибрид, електро 
и сл.) 

Број возила  Од 2022. год. 
на даље 

Реализација 
мере зависиће 
од 
безбеђивања 
потребних 
средстава у 
буџету града и 
буџету јавних 
предузећа. 

 Град 
Крушевац 
 Јавна 
предузећа 

 Буџет града 
Крушевца 
 Јавна 
предузећа 
 Министарство 
 Донације 
 Пројекти 
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20.  Повећати број 
улица и тротоара 
које би се чешће 
чистиле и прале 

Повећањем  
обухвата улица 
и тротоара  
прањем смањио 
би се ниво 
прашине  а 
самим тим и 
количина 
загађујућих 
честица које се у 
саставу прашине 
 

У повећању 
обухвата 
прањем улица и 
тротоара на 
територији 
града Крушевца 

 Од 2022. год. 
у оптимал-
ним вре-
менским 
условима 

Довољан 
капацитет ЈКП 
Крушевац у 
погледу 
људства и 
опреме 

 ЈКП 
„Крушевац“ 
 Град 
Крушевац- 
комунална 
инспекција 

 Буџет града 
Крушевца 
 

21.  Затворити главну 
улицу (од Трга 
косовских јунака 
до Трга младих) 
за моторни 
саобраћај и 
претворити је у 
пешачку зону. 

Највеће 
саобраћајно 
оптерећење је у 
ужем градском 
језгру које се 
одледа кроз 
проток 
саобраћаја и 
велики број 
паркинг места на 
коловозу  дуж 
Видовданске 
улице (од Трга 
косовских јунака 
до Трга младих) 
што доводи до 
повећаног 
аерозагађања у 
центру града. 
 

Увођење новог 
мерног места у 
Програм 
контроле 
квалитета 
ваздуха у Граду 
Крушевцу. 

- Од 2022. год. Проналажење 
адекватног 
саобраћаног 
решења за 
преусмеравање 
саобраћаја и 
паркирање 
возила ван 
градског 
језгра. 

 ГУ 
Крушевац- 
 Одељење за 
урбанизам  и 
грађевинарство 
 Одељење за 
стамбено и 
комуналне послове 
 

- 
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IV. Мере у области индустрије 
 

Редн
и 

број 
мере 

Мера/Активност Опис 
Оцена 

ефикасност
и мера 

Процена 
вредност

и 

Рок за 
реализациј

у 

Услови и 
претпоставке 

за остваривање 
планираних 

мера и 
активности 

Носилац активности 
Извор 

финансирања 

22.  Мерење емисије 
загађујућих 
материја на 
енергетским и 
технолошким 
емитерима, која 
морају бити  
репрезентативна у 
складу са 
важећим 
стандардима. 

Привредна 
друштва, друга 
правна лица и 
предузетници 
који у 
обављању 
делатности 
утичу или могу 
утицати на 
квалитет 
ваздуха  дужна 
су да прате 
утицај своје 
делатности на 
квалитет 
ваздуха. За 
контролу 
енергетских 
емитера 
подлежу  
власници 
ложних уређаја 
(правна лица и 
предузет-ници) 
на чврсто 
гориво снаге 
преко 50 kW и 
на течно 
гориво и гас 
снаге веће од 8 
kW. 

Ова мера 
може бити 
ефикасна 
ако 
оператери  у 
складу са 
законом  
обезбеде 
прописана 
мерења 
емисије 
преко 
овлашћене 
стручне 
организациј
е, два пута 
годишње, 
уколико не 
врши 
континуалн
о мерење 
емисије. 

- Континуирано Поступање  
власника 
енергетских и 
технолошких 
емитера  у 
складу са 
Законом о 
заштити ваздуха 
Заинтересовано
ст истих  за 
спровођењем 
интерних  
мерења у циљу 
уштеде 
енергената и 
правилног 
вођења процеса 
сагоревања. 
Званична 
мерења емисије 
спроводе 
овлашћене 
организације. 
 

 Градска управа 
Крушевац –Инспекција за 
заштиту животне средине  
 Републичка 
инспекција за заштиту 
животне средине  
 Власници 
котларница 

 Власници 
енергетских и 
технолошких 
емитера сами 
финасирају мерење 
емисије 
загађујућих 
материја 
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На основу 
измерене 
емисије 
загађајућих  
мате-рија, даће 
се роко-ви за 
отклањање 
недостатака и 
поновно мерење. 
Усклађивање 
мерних места у 
складу са 
важећим 
стандардима је  
циљу добијања 
валидних 
резултата 
емисије 
загађујућих 
материја у 
ваздух. 

23.   
Контрола 
аутомеханичарск
их 
радњи и сервиса 

 
У Крушевцу 
има неколико 
десетина 
аутомехани-
чарских радњи 
и сервиса за 
поправку 
моторних 
возила. 
Редовна 
активност у 
њима је замена 
моторног и 
другог уља, 
при чему 
настаје отпадно 
уље. Исто се 
често зими 

 
Докази о 
предаји 
отпадних 
уља на 
рециклажу 
су добра 
мера. Што 
се мање 
користи 
отпадно уље 
као енергент 
у 
неусловним 
пећима, 
ваздух ће 
бити 
чистији. 

 
- 

 
Целе 
године 

 
Закон о 
управљању 
отпадом и 
Правилник о 
условима, 
начину и 
поступку 
управљању 
отпадним 
уљима. 
 

 
 Републичка 
инспекција за заштиту 
животне средине 
 Власници сервиса 
 Аутомеханичарск
их радњи 

 
Осим ангажовања 
надлежних служби, 
град Крушевац 
нема додатних 
трошкова 
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користи као 
енергент у 
неодговарајући
м пећима, при 
чему се у 
ваздух околине 
емитују 
токсични и 
канцерогени 
продукти. 
 

24.   
Упутити апел 
свим 
стационарним 
загађивачима када 
постоји опасност 
од прекорачења 
загађујућих 
материја (појаве 
непријатних 
мириса) да смање 
или обуставе 
производњу, која 
из својих процеса 
може да 
допринесе 
повећаном 
загађењу (појави 
непријатних 
мириса) 
 

 
Појава 
непријатних 
мириса може 
да буде и у 
случајевима 
када ниво 
загађујућих 
вредности не 
прелазе 
граничне 
вредности. 

 
Број 
стациона-
рних извора 
који су 
прихватили 
апел 

 
- 

 
Приликом 
појаве 
опасности 
од 
загађујућих 
материјаи / 
или 
непријатни
х мириса 

 
Разумевање 
значаја 
обустављања / 
смањења 
производње 
стационарних 
загађивача циљу 
спречавања 
загађења 
ваздуха 
загађујућим 
материјама и / 
или спречавања 
појаве 
непријатних 
мириса 

 
 Стационарни 
загађивачи 
 Градски штаб за 
ванредне ситуације 

 
 Стационар
ни загађивачи 
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V. Мере у области пошумљавања 
 

Редни 
број 
мере 

Мера/Активност Опис 
Оцена 

ефикасности 
мера 

Процена 
вредности 

Рок за 
реализацију 

Услови и 
претпоставке за 

остваривање 
планираних 

мера и 
активности 

Носилац 
активности 

Извор 
финансирања 

25.  Укључивање 
друштвено 
одговорних 
субјеката у 
акцију 
пошумљавање 
јавних површина 

Градска 
управа 
Крушевац и 
Регионална 
привредна 
комора 
Крушевац  на 
Дан климат-
ских промена, 
организују 
садњу 
дрвенастих 
врста на 
јавним 
површинама 

Број 
посађених 
стабала и / 
или 
прикупљених 
средстава 

100. 
000,00- 
300. 000,00 
дин. 
годишње 

04. новембра  
сваке године 
Дан 
климатских 
промена 

Заинтересованост 
и разумевање 
друштвено 
одговорних 
субјеката да дају 
свој допринос 
смањењу 
аерозагађења. 
 

 Градска 
управа Крушевац 
 ЈКП 
„Крушевац“ 
 ЈКП 
„Водовод“ 
 ЈП „Србија 
шуме“ 
 РПК 
Крушевац 
 

 Донаторска 
средства друштвено 
одговорних 
субјеката 
(привредници) 

26.  Повећати број 
зелених 
површина у 
основним и 
средњим 
школама, као и 
вртићима, 
парковима кроз 
пројекте и акцију 
„Где год нађеш 
згодно место, ти 
дрво посади“ 

Сваке 
школске 
године нова 
генерација 
првака 
основних 
школа и први 
разред 
средњих 
школа  сади 
по једну 
дрвенасту 
садницу у 
свом 
школском 
дворишту или 
парку. 

Број 
посађених 
садница 

 Октобар – 
новембар 
сваке године 

  Школска 
управа 
 Вртићи 
 Основне 
школе 
 Средње 
школе 
 Школска 
Инспекција 
 Градска 
управа Крушевац 

 Донације 
 Пројекти 
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27.  Донети градску 
одлуку да сви 
инвеститори пре 
почетка изградње 
стамбених зграда 
за колективно 
становање 
донирају и/или 
посаде онолико 
дрвених садница, 
старости 5-6 год, 
колико има 
станова у згради. 

Једно дрво 
може да 
произведе око 
145 kg 
кисеоника 
годишње, што 
је довољно за 
две одрасле 
особе. Дрвеће 
ослобађа 
ваздух од 
гасова као 
што су CO, 
NO2 и SO2. 
Једно дрво 
може да 
апсорбује      
4,5 kg 
полутаната 
годишње. 
Поред овога 
доводи и до 
смањења 
температуре у 
летњем 
временском 
периоду. 
 
 
 

Број 
посађених 
садница на 
основу 
издатих 
решења за 
изградњу 
стамбених 
зграда за 
колективно 
становање 

- Од 2022. год. Донета одлука 
Градског већа 

 Градска 
управа Крушевац  
 ЈКП 
Крушевац 
 Комунална 
инспекција 
 Инвеститори 
стамбених зграда за 
колективно 
становање 

 Инвеститори 
стамбених зграда за 
колективно 
становање 
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VI. Мере у области комуникације и информисања  
 

Редни 
број 
мере 

Мера/Активност Опис 
Оцена 

ефикасности 
мера 

Процена 
вредности 

Рок за 
реализацију 

Услови и 
претпоставке за 

остваривање 
планираних 

мера и 
активности 

Носилац 
активности 

Извор 
финансирања 

28.  Препорука 
Завода за јавно 
здарвље 
Крушевац 
грађанима, 
јавним 
предузећима и 
установама о 
примени мера за 
смањење 
аерозагађења 
престанком и / 
или смањењем 
употребе 
моторних возила 
док траје период 
повећане 
концентрације 
загађујућих 
материја. 

Град Крушевац и 
Завод за јавно 
здравље Круше-
вац ће преко 
средстава инфор-
мисања, упутити  
апел грађанима, 
јавним предузе-
ћима и устано-
вама да смање 
коришћење во-
зила у приватне 
сврхе,  док траје 
период са пове-
ћаним аерозага-
ђењем и дати 
препоруку за ко-
ришћење јавног 
превоза и  орга-
низовано кориш-
ћење такси пре-
воза, а у случаје-
вима када је то мо-
гуће, ићи пешке. 
Препорука ће се 
односити и на 
гашење мотора 
возила док се 
чека промена 
светла на 
семафорима. 

Мера је 
нужна, али 
ефикасност 
мере је тешко 
пратити. 
 

- Стална 
активност 
током дана са 
повећаним 
аерозагађењем. 

Заинтересованост 
грађана, јавних 
предузећа и 
установа да дају 
свој допринос 
смањењу 
аерозагађења. 
 

 Градска 
управа Крушевац 
(Служба ротокола 
преко средстава за 
информисање, а на 
препоруку Завода за 
јавно здравље 
Крушевац) 
 Завод за 
јавно здравље 
Крушевац  

- 
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29.  Препорука 
власницима 
ложишта за 
редовно 
одржавање, 
чишћење оџака и 
ложних уређаја 

Надлежне 
службе Града 
позваће грађане 
и друге 
власнике 
ложних уређаја 
на сарадњу и 
указаће им на 
потребу 
редовног 
чишћења 
димњака и 
значај те 
активности у 
еколошком и 
економском 
смислу. 

Мера је у 
виду 
препоруке, 
апелује се на 
свест грађана, 
законски није 
регулисано 

- Стална 
активност у 
зимском 
периоду 
 

Довољни 
капацитети 
регистрованих 
специјализованих 
димничарских 
служби са 
територије града. 
Власници 
објеката који 
поседују 
одговарајућу 
опрему за 
чишћење сами 
реализују 
активност. 
 
 
 

 Власници 
објеката 

 Власници 
ложних уређаја 
сами 
финансирају 
чишћење оџака 

30.  Боља 
информисаност: 
Креирањем дела 
градског сајта 
само за област 
животне средине, 
као и отварање 
facebook 
странице. 

Континуирано  
ажурирање  
података  из 
области 
животне 
средине како на 
сајту града тако 
и на facebook 
страници 

Број објава на 
сајт и 
facebook 
страници 

 Од 2022. год. По чл. 27 Закона 
о електронској 
управи, Орган је 
дужан да на 
Порталу  
отворених 
података 
објављује 
отворене податке 
из делокруга 
своје 
надлежности на 
начин који 
омогућава 
њихово лако 
претраживање и 
поновну 
употребу 

 Градска 
управа Крушевац- 
Служба протокола 
и Служба за 
информатику 
 Служба за 
заштиту животне 
средине 

 Буџет 
града Крушевца 
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31.   
Упућивање апела 
да у време густог 
белог смога и 
магле сви 
грађани, а 
посебно 
осетљиве групе 
што мање бораве 
на отвореном 
простору. 

 
Град Крушевац 
и Завод за јавно 
здравље 
Крушевац ће 
преко средстава 
информисања, 
упутити  апел 
свим грађанима, 
а нарочито 
школама и 
вртићима, као и 
особама са 
хроничним 
обољењима да 
што мање 
бораве на 
отвореном 
простору. 
 

 
Мера је 
нужна, али 
ефикасност 
мере је тешко 
пратити. 
 

 
- 

 
Током трајања 
густог белог 
смога и магле. 

 
Заинтересованост 
и разумевање   
грађана,  и 
одговорних лица 
у вртићима  и  
школама   за 
своје здравље  и 
здравље других 
 

 
 Град 
Крушевац- Градски 
штаб за ванредне 
ситуације 
 Завод за 
јавно здравље 
Крушевац 
 Школе 
 Вртићи 
 Грађани 
 

 
- 
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VII. Ажурирање постојећих планова и стратешких докумената у области заштите животне средине 
 

Редни 
број 
мере 

Мера/Активност Опис 
Оцена 

ефикасности 
мера 

Процена 
вредности 

Рок за 
реализацију 

Услови и 
претпоставке 

за 
остваривање 
планираних 

мера и 
активности 

Носилац активности Извор 
финансирања 

32.  Ревизија 
акционог плана  
из Локалног 
програма 
заштите животне 
средине града 
Крушевца 2015-
2024. год. 

У Програму 
заштите животне 
средине града 
Крушевца у по-
глављу акционих 
планова  која се 
односе на 
заштиту ваздуха 
наведени су 
општи и 
специфични 
циљеви заштите 
ваздуха, као и 
активности које 
доводе до истих. 
Наведени 
акциони план је 
потребно 
ревидирати на 
сваких 5 година, 
то је 2020. год. 
Међутим, због 
појаве пандемије 
вирусом Цовид 
19, ревидирање 
се планира 2022. 
год. 

Ревидиран 
акциони план 
Локалног 
програма 
заштите 
животне 
средине града 
Крушевац 
2015-2024. 
год. 

- Од априла 
2022. год. 

Ангажовање 
радне групе 
која је 
учествовала у 
изради 
Локалног 
програма 
заштите 
животне 
средине града 
Крушевац 
2015-2024. 
год. 

 Радни тим за 
ревизију акционог 
плана Локалног 
програма заштите 
животне средине 
града Крушевац 2015-
2024. год.  

 Буџет 
града Крушевца 
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XI. ЛИСТА ДОКУМЕНАТА КОЈИМА СЕ 
ПОТКРЕПЉУЈУ ПОДАЦИ НАВЕДЕНИ У ПЛАНУ 

 
 Локални програм заштите животне средине 

Града Крушевца 2015-2024. године 
 Програм енергетске ефикасности Града 

Крушевца 2019-2021. година 
 План одрживе урбане мобилности Града 

Крушевца 2017-2030. године 
 Програм контроле квалитета ваздуха града 

Крушевца за 2019. годину, број 501-233/18 од 11. 
децембар 2018. године 

 Годишњи извештаји Завода за јавно здравље 
Крушевац за 2019. годину, број И 1-12/19 и И 13-24/19 
од 27. јануара 2020. године  

 „Годишњег извештаја о стању квалитета 
ваздуха у Републици Србији 2018. године“ Агенције 
заштиту животне средине - Министарство животне 
средине Републике Србије 

 Годишњи извештаји Завода за статистику 
Републике Србије 

 Генерални урбанистички план Града 
Крушевца 2025. године 

 Допис Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије, Дирекција Полиције, Полицијска 
управа, Одсек за управне послове, број 03/25/5-226-4-
391/19 од 12. фебруара 2020. године 

 Допис Пословног центар, број 509 од 26. 
фебруар 2020. године 

 
Аутори текста: 

 
 Иван Парезановић, помоћник градоначелника 

за екологију, одрживи развој и енергетику 
 Слађана Милић, Градска управа Крушевац, 

Служба за заштиту животне средине 
 Драгана Ивановић, Градска управа Крушевац, 

Служба за заштиту животне средине 
 Момо Бојовић, Градска управа Крушевац, 

Служба за заштиту животне средине 
 Биљана Станковић, Градска управа 

Крушевац, Инспекција за заштиту животне средине 
 Весна Тасић, Градска управа Крушевац, 

Инспекција за заштиту животне средине 
 Оливера Дреновац, Градска управа Крушевац, 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 
 Јелена Николић, Градска управа Крушевац, 

Одељење за урбанизам и грађевинарство 
 Братислав Ђорђевић, Градска управа 

Крушевац, Одељење за урбанизам и грађевинарство 
 Александар Ђорђевић, Завод за јавно здравље 

Крушевац 
 
XII  Овај План објавити у” Службеном листу  

града Крушевца”. 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 501-74/22                   ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
  
 

194 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/2019) , 
члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије „Градска топлана“ Крушевац (Сл. лист града 
Крушевца, бр. 5/2013 – пречишћен текст и 9/16) и 
члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/2018), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 09.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Градска топлана" Крушевац број 48/2 од 
13.04.2022. године којом се врши измена и допуна 
Програма пословања ЈКП "Градска топлана" 
Крушевац за 2022. годину на следећи начин:  

 
„У оквиру “Плана инвестиција”, Прилог 16  

мењају се следеће ставке: 
 
- “Набавка машинских материјала за 

реконструкцију магистралних дистрибутивних 
топловода” повећава се процењена вредност и сада 
износи 2.000.000,00 динара, 

- “Реконструкција ентеријера управне зграде 
предузећа” повећава се процењена вредност и сада 
износи 2.900.000,00 динара, 

- “Набавка и уградња топлотних подстаница са 
опремом на више локација” повећава се процењена 
вредност и сада износи 18.070.000,00 динара, 

- “Набавка теретних возила” повећава се  
процењена вредност и сада износи 4.200.000,00 
динара, 

- “Набавка машине за прање под високим 
притиском” повећава се процењена вредност и сада 
износи 420.000,00 динара, 

- "Остале набавке по Одлуци Надзорног 
одбора" повећава се процењена вредност и сада 
износи 950.000,00 динара. 

 
У оквиру “Плана инвестиција”, Прилог 16  додају 

се следеће ставке: 
 
- “Набавка опреме за извлачење дима из 

коморе” процењена  вредност 150.000,00 динара, 
- “Набавка погона одшљакивача” процењена 

вредност 1.500.000,00 динара 
- “Набавка половног ваљка” процењена 

вредност  1.500.000,00 динара, 
- “Ремонт котла ВКР-30 у ЦТИ” процењена 

вредност 75.000.000,00 динара, 
- “Набавка котла на чврсто гориво - котларница 

Баре” процењена  вредност  10.000.000,00 динара, 
- “Реконструкција мазутног резервоара” 

процењена вредност 2.000.000,00динара 
- “Израда пројектно-техничке документације за 

конверзију  котларнице „Расадник” процењена 
вредност 3.000.000,00 динара, 

- “Израда пројектно-техничке документације за 
конверзију котларнице Баре” процењена вредност 
1.000.000,00 динара, 
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- “Набавка опреме за лабораторију за 
испитивање квалитета угља” процењена вредност  
5.000.000,00 динара 

 
У оквиру  дела Расходи, врши се измена следећих 

ставки: 
- Трошкови резервних делова, повећава се 

процењена вредност и сада износи 15.100.000,00 
динара, 

- Трошкови осталих производних услуга, 
повећава се процењена вредност и сада износи 
67.910.000,00 динара, 

- Трошкови осталих непроизводних услуга, 
повећава се процењена вредност и сада износи 
5.600.000,00 динара, 

- Трошкови отпремнина, повећава се 
процењена вредност и сада износи 7.560.000,00 
динара, расходи камата, повећава се процењена 
вредност и сада износи 45.000.000,00 динара 

 
Укупни Расходи сада износе 1.178.044.400,00 

динара. 
 
У оквиру  дела Приходи, врши се измена следеће 

ставке: 
- Остали пословни приходи, повећава се 

процењена вредност и сада износе 69.750.000,00 
динара 

- Укупни приходи сада износе  1.178.400.000,00 
динара.“ 

 
II Саставни део Одлуке о измени и допуни 

Програма пословања ЈКП “Градска топлана“ 
Крушевац за 2022. годину су табеларни прикази који 
се налазе у прилогу. 

 
III Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-26/22                   ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
  
 
195 
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 
одржаној 09.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈП „Пословни центар“ Крушевац број 5990 од 
19.05.2022. године којом се усвајају измене и допуне 
Програма пословања ЈП „Пословни центар“ Кру-
шевац за 2022. годину.   

 

II - Саставни део Одлуке је пречишћен текст 
Програма пословања ЈП „Пословни центар“ Кру-
шевац за 2022. годину који се налази у прилогу. 

 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-28/22                   ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 39. Пословника ("Службени лист 

града Крушевца" бр. 10/19 - Пречишћен текст и 
23/21),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА РАДНОГ 

ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за 

прописе Момир Вишњић, дипл. правник из 
Крушевца. 

 
II - БИРА СЕ  Горан Ћирић, дипл. правник из 

Крушевца, за члана Комисије за прописе. 
 
III -  Ову одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-19/22                   ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
 
 
 
197 
На основу члана 22. став 1. тачка 23. Статута 

града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 15/18) 
и члана  14. Одлуке о Градском правобранилаштву 
града Крушевца   ("Сл.лист града Крушевца" бр. 6/14, 
1/15, 8/16)  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Весни Ђурковић, дипл. 

правнику из Крушевца, престаје  мандат Градског 
правобраниоца града Крушевца 09.06.2022. године, 
због истека периода на који је постављена. 
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II. Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца" 

 
  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-15/22                   ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
 
 
198 
На основу члана 14. Одлуке о Градском 

правобранилаштву града Крушевца ("Службени  лист 
града Крушевца", бр. 6/14 и 8/16) и члана 22. став 1. 
тачка 23. Статута  града Крушевца ("Службени  лист 
града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 09.06.2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА  КРУШЕВЦА 
 
I - ПОСТАВЉА СЕ ЈАСМИНА БАБИЋ, дипл. 

правник из Крушевца, за Градског  правобраниоца 
града Крушевца, на период од пет година, почев од 
10.06. 2022. године. 

 
 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-16/22                   ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
 
 
199 
На основу члана 22. став 1. тачка 23. Статута града 

Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 15/18) и члана  
14.  Одлуке о Градском правобранилаштву града 
Крушевца   ("Сл. лист града Крушевца" бр. 6/14 и 8/16)   

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I. ПОСТАВЉА СЕ ЈЕЛЕНА ЦВЕТАНОВИЋ, 

дипл. правник из Крушевца, за заменика  градског 
правобраниоца Града Крушевца, на период од пет 
година, почев од 10.06.2022. године. 

 
II. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

  СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-17/22                   ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
 

200 
На основу  члана 39. став 1. Закона о култури 

("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16,30/16-испр., 
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 09.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРУШЕВАЦ 

 
I- УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ГОРАНУ ВАСИЋУ, 

професору историје из Крушевца, престаје дужност 
вршиоца дужности директора Народног музеја 
Крушевац 24.06.2022. године, због истека периода на 
који је именован.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 022-285/22                 ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
 
 
 
201 
На основу  члана 37.  Закона о култури 

("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16,30/16-испр., 
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 
одржаној дана 09.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА  
КРУШЕВАЦ 

 
I- ИМЕНУЈЕ СЕ НИКОЛА ПАНТЕЛИЋ, мастер 

историчар из Крушевца, за вршиоца дужности 
директора Народног музеја Крушевац, до именовања 
директора по спроведеном конкурсу, почев од 
25.06.2022. године, а најдуже до годину дана.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-286/22                 ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
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202 
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 
одржаној дана 09.06.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ 

КРУШЕВАЦ 
 
I – ПРЕСТАЈЕ мандат председнику Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Пословни центар“ 
Крушевац, Тијани Стефановић, дипломираном 
економисти, због поднете оставке. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ Мирјана Милосављевић, 

дипломирани хемичар из Крушевца, за председника 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни 
центар“ Крушевац. 

 
III – Мандатни период новоименованог предсе-

дника траје до истека мандата на који је именован 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни центар“ 
Крушевац. 

 
IV – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-25/22                 ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу члана 22. став 1. тачка 57. Статута 

града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 
15/18) члана 21. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Крушевца („Сл.лист града 
Крушевца“ број 9/19), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 09.06.2022.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I – РАЗРЕШАВА СЕ ЈЕЛЕНА ЋУРКОВИЋ, 

дипломирани правник из Крушевца дужности 
председника Изборне комисије за спровођење избора 
за чланове Савета месних заједница, због поднете 
оставке. 

 

II – ИМЕНУЈЕ СЕ ЈЕЛЕНА МИЛУТИНОВИЋ, 
дипломирани правник из Крушевца, за  председника 
Изборне комисије за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница. 

 
III– Мандат новоименованог председника траје 

до истека мандата на који је именована Изборна  
комисија за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница. 

 
IV– Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 013-6/22                     ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
204 
На основу члана 22. Одлуке о месним заједни-

цама на територији града Крушевца („Сл.лист града 
Крушевца“ број 9/19) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06.2022. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеним 

изборима за чланове савета месних заједница на 
територији града Крушевца. 

 
II – Овај Закључак објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 013-7/22                 ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 

 
 
 
 
205 
На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 - др. закон и 47/18 и 111/21- др. закон ) 
и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 09.06. 2022. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ  Извештај о раду јавних предузећа 

чији је оснивач град Крушевац за I квартал 2022. 
године. 
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II - Закључак објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-27/22                   ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 
 
 
 
    
206 
На основу члана 14. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/09, ... 128/20 – др. закон), члана 34. и 35. Правилника 
о раду Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
8/20) и члана 22. Статута града Крушеваца ("Службени 
лист града Крушевца", број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 09.06.2022. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1. УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности 

саобраћаја на путевима на територији града Крушевца 
за 2021. годину, који је саставни део овог Закључка. 

 
 2. Овај Закључак објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-471/22                 ПРЕДСЕДНИК,  

Предраг Вукићевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 
 

III – АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО  
      
 

207 
На основу члана 29. став 1. тачка 6. и члана 80. став 

1. и став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", 
бр. 87/18), Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени 
задацима, мобилизацији и начину употребе ("Сл. гласник 
РС", бр. 84/20), члана 46. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 16/20) 
и члана 50. тачка 25. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 08.06.2022. године, донело је 

 
 

О Д Л У К  У 
 

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређује се формирање, органи-

зација, опремање, оспособљавање и функционисање 
јединица цивилне заштите опште намене и 
специјализоване јединице цивилне заштите за 
узбуњивање за територију града Крушевца, односно: 
врста, број и величина јединица цивилне заштите, са 
утврђеном личном и материјалном формацијом, 
начин попуне људством, мобилизацијско место, 
извршиоца мобилизације и заменика извршиоца 
мобилизације, време трајања мобилизације и друго. 

 
Члан 2. 

 
Јединице цивилне заштите образују се, опремају 

и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање 
мера цивилне заштите у складу са: Законом о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/18), 
Уредбом о јединицама цивилне заштите, намени, 
задацима, мобилизацији и начину употребе ("Сл. 
гласник РС", број 84/20), проценом ризика од 
катастрофа (Планом смањења ризика од катастрофа), 
Одлуком о личној и материјалној формацији јединица 
цивилне заштите које образују јединице локалне 
самоуправе МУП-а РС од 05.05.2021. год. и Одлуком 
о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 16/20). 

 
Члан 3. 

 
Јединице цивилне заштите се ангажују у 

случајевима: ванредне ситуације, ванредног догађаја, 
непосредне опасности од настанка елементарне 
непогоде и техничко-технолошке несреће, ванредног 
и ратног стања и обуке и увежбавања за спровођење 
мобилизације. 

Јединице цивилне заштите опште намене се 
ангажују и у циљу предузимања превентивних мера и 
активности у циљу смањења ризика и претњи по 
живот и здравље људи, животиња и материјалних 
добара, односно за спровођење обимних и мање 
сложених мера цивилне заштите: 

- локализовање и гашење почетних мањих 
пожара и шумских пожара, 

- учешће у спасавању угрожених 
земљотресима, 

- учешће у заштити од поплава, 
- указивање прве помоћи, 
- учешће на спасавању плитко затрпаних из 

рушевина, 
- ручно рашчишћавање саобраћајница и мањих 

површина снежног наноса приручним алатом, 
- учешће у евакуацији и збрињавању 

становништва из угроженог подручја, помоћ у 
асанацији терена и 
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- друге активности по процени Градског штаба 
за ванредне ситуације града Крушевца. 

 
Специјализована јединица цивилне заштите за 

узбуњивање извршава 
укључивање јавних сирена у случају 

елементарних непогода и других несрећа (по 
добијању сигнала из надлежног оперативног центра) 
и обавља основно одржавање и поправку уређаја и 
средстава система за јавно узбуњивање. 

 
Члан 4. 

 
У граду Крушевцу формирају се: јединице 

цивилне заштите опште намене и специјализована 
јединица цивилне заштите за узбуњивање. 

Јединице цивилне заштите опште намене се 
формирају као формације 7 водова, које броји 30 
припадника, у чијем саставу се налази по 3 одељења, 
збирно 21 одељење, која броје по 9 припадника, 
укупног бројчаног састава од 210 припадника. Личну 
формацију јединица чине: 

 
- На нивоу вода: командир вода, заменик 

командира вода и логистичар; 
 
- На нивоу одељења: командир одељења, меди-

цински техничар, возач "Ц" кат. и 6 припадника ЦЗ. 
Јединице цивилне заштите опште намене 

покривају сва насељена места и месне заједнице на 
територији града Крушевца на следећи начин:

 

Ред.

бр. 

 ЈЕДИНИЦА/ 

СЕДИШТЕ 

НАСЕЉЕНО МЕСТО /  

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
Вод Одељ. 

 

Бр. пр. 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Крушевац-град/ 

МЗ Багдала 
МЗ Багдала, МЗ Расадник, МЗ Веселин Николић I 1 

 

 

30 
2. 

Крушевац-град/ 

Прва МЗ 
МЗ Прва, МЗ Деспот Стефан Лазаревић I 2 

3. 
Крушевац-град/ 

МЗ Центар 

МЗ Центар, МЗ Уједињене нације, МЗ Цар 

Лазар 
I 3 

4. 
Мудраковац/ 

МЗ Мудраковац 
Мудраковац, Липовац, Доњи Степош  II 1 

 

 

30 
5. 

Паруновац 

/МЗ Паруновац 
Паруновац, Пасјак II 2 

6. 
Кобиље/ 

МЗ Кобиље 

Кобиље, Бован, Станци, Велико Головоде, Мало 

Головоде,  
II 3 

7. 
Читлук / 

МЗ Читлук 

Читлук, Бегово Брдо, Лазарица, Пакашница, 

Гари 
III 1 

 

 

30 
8. 

Дедина 

/МЗ Дедина 
Дедина, Макрешане, Бивоље III 2 

9. 
Гаглово/ 

МЗ Гаглово 

Гаглово, Добромир, Текија, Капиџија, Мали 

Шиљеговац 
III 3 

10. 
Жабаре/ 
МЗ Жабаре 

Жабаре, Мала Врбница, Треботин, Дољане, 
Мешево, Себечевац, Церова 

IV 1 
 
 
 

30 
11. 

Велики Купци/ 
МЗ В. Купци 

Велики Купци, Мали Купци, Гркљане, Штитаре, 
Шавране, Шогољ, Суваја, Мајдево, Ћелије 

IV 2 

12. 
Пепељевац/ 
МЗ Пепељевац 

Пепељевац, Вучак, Лукавац, Глободер, 
Мачковац, Кошеви 

IV 3 

13. 
Здравиње/ 
МЗ Здравиње 

Здравиње, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, 
Модрица 

V 1 
 
 
 

30 14. 
Велика Ломница/ 
МЗ В. Ломница  

Велика Ломница, Трмчаре, Слатина, Сеземче, 
Буци, Буковица 

V 2 

15. 
Горњи Степош/ 
МЗ Г. Степош 

Горњи Степош, Наупаре, Витановац, Јабланица V 3 

16. 
Рибаре/ 
МЗ Рибаре 

Рибаре, Зубовац, Гревци, Росица, Бољевац, М. 
Крушинце, Рибарска Бања, Рлица, М. Река, 
Срндаље, В. Крушинце, Беласица 

VI 1 
 
 
 
 
 

30 
17. 

Велики 
Шиљеговац/ 
МЗ В. Шиљеговац 

Велики Шиљеговац, Бојинце, Зебица VI 2 
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1 2 3 4 5 6 

18. 
Каоник/ 
МЗ Каоник 

Каоник, Јошје, Ђунис, Црквина, Сушица, 
Позлата 

VI 3 

19. 
Јасика/ 
МЗ Јасика 

Јасика, Срње, Велика Крушевица, Шанац, Гавез VII 1 
 
 

30 
 20. 

Коњух/ 
МЗ Коњух 

Коњух, Љубава, Брајковац, Каменаре, 
Коморане, Лазаревац, Бела Вода 

VII 2 

21. 
Падеж/ 
МЗ Падеж 

Падеж, Глобаре, Шашиловац, Крвавица, 
Вратаре, Кукљин 

VII 3 

Бр. 21 101 7 21 210 
 
Специјализована јединица цивилне заштите за 

узбуњивање је формација једног вода, у чијем саставу 
се налази: 4 одељења и 27 тима, од којих: 1 тим за 
пријем и пренос сигнала и 26 тима за узбуњивање, са 
укупно 87 припадника. Личну формацију јединице 
чине: 

- На нивоу вода: командир вода и заменик 
командира вода; 

- На нивоу одељења: командир одељења, 
укупно 4 командира; 

- На нивоу тима за пријем и пренос сигнала: 1 
вођа тима - радио-телефониста и 2 послужиоца - 
радио-телефонисте; 

- На нивоу тима за узбуњивање: вођа тима - 
руковалац сирене и 2 руковаоца сирене, укупно 26 
вођа тимова и 52 руковаоца сиреном. 

Утврђени број припадника јединица цивилне 
заштите из ст. 2. и 3. овог члана увећава се ради 
попуне опште резерве у величини од 30% од укупног 
броја припадника јединица. 

Организациона структура и лична формација 
јединица цивилне заштите: број припадника, 
дужности у јединици са бројем извршиоца, потребна 
стручна спрема, претходне квалификације, образо-
вање и вештине или војно-стручна специјалност 
припадника јединица, на основу које се сачињава 
План попуне јединице цивилне заштите и план 
попуне општом резервом, врши се на основу Одлуке 
о личној и материјалној формацији јединица цивилне 
заштите које образују јединице локалне самоуправе 
МУП-а РС. 

 
Члан 5. 

 
У јединице цивилне заштите распоређују се 

здравствено способна лица и то: мушкарци старости 
од 16 до 60 година и жене старости од 16 до 50 година, 
у складу са Законом. 

Распоређивање војних обвезника у јединице 
цивилне заштите врши надлежни Центар 
Министарства одбране за локалну самоуправу 
Крушевац (у даљем тексту: Министарство) у складу 
са исказаним потребама за попуном јединица и 
одобреним плановима попуне. 

Распоређивање грађана који нису војни 
обвезници и добровољаца који немају ратни распоред 
по војној и радној обавези у јединице цивилне 
заштите врши Градска управа града Крушевац. 

План попуне и план попуне опште резерве је-
диница цивилне заштите усваја Градско веће града 

Крушевца по прибављеној сагласности Мини-
старства. 

 
Члан 6. 

 
Делимичну мобилизацију и активирање 

припадника јединица цивилне заштите спроводи 
градоначелник града Крушевца доношењем наредбе 
за мобилизацију јединица цивилне заштите о чему 
обавештава Министарство унутрашњих послова - 
Одељење за ванредне ситуације Крушевац. 

Извршилац мобилизације је начелник Одељења 
за послове одбране и ванредне ситуације Градске 
управе града Крушевца. Заменик извршиоца 
мобилизације је шеф Службе за превенцију и цивилну 
заштиту Одељења за послове одбране и ванредне 
ситуације Градске управе града Крушевца. 

Извршиоци мобилизације јединица цивилне 
заштите о току извршења мобилизације и ангажовању 
јединица цивилне заштите у обавези су да непосредно 
и редовно извештавају градоначелника града 
Крушевца и Министарство унутрашњих послова - 
Одељење за ванредне ситуације Крушевац. 

 
Члан 7. 

 
Јединицама цивилне заштите: опште намене и 

специјализованим за узбуњивање руководи непо-
средно градоначелник града Крушевца, односно 
Градски штаб за ванредне ситуације Крушевац по 
овлашћењу градоначелника. 

Јединице цивилне заштите опште намене могу се 
ангажовати у свим насељима на територији града 
Крушевца на основу наредбе градоначелника града 
Крушевца. 

Јединицама цивилне заштите опште намене у 
току ангажовања у насељима координирају повере-
ници и заменици повереника цивилне заштите у тим 
насељима. 

Ако у акцијама заштите и спасавања учествују 
припадници надлежне службе, акцијом руководи 
овлашћени старешина надлежне службе. 

 
Члан 8. 

 
Мобилизација јединица цивилне заштите се 

извршава према плану мобилизације, коју израђује 
Градска управа града Крушевца и извршиоци 
мобилизације. 
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Време трајања мобилизације је 24 сата у којем 
року се, у складу са планом мобилизације, врши: 
организација позивања припадника јединица, 
организација прихвата припадника јединица на 
мобилизацијском зборишту, организација изузимања 
опреме из магацина и њена расподела припадницима 
јединице и организација превожења јединице до 
места ангажовања и друго. 

 
Члан 9. 

 
Мобилизацијско место је насељено место 

Крушевац.  
Мобилизацијска зборишта јединица цивилне 

заштите биће одређена за сваку јединицу - вод 
цивилне заштите по добијању сагласности 
Регионалног центра Министарства одбране Ниш и 
саставни су део плана мобилизације. 

 
Члан 10. 

 
Позивање припадника јединица цивилне заштите 

на мобилизацију спроводи се општим и појединачним 
позивом. 

У условима ванредног и ратног стања, позивање 
припадника јединица цивилне заштите врши 
надлежни Центар Министарства одбране за локалну 
самоуправу Крушевац. 

Kада се прогласи ванредна ситуација, у случају 
ванредног догађаја или постојања непосредне опасност 
од настанка елементарне непогоде и техничко-техно-
лошке несреће, позивање припадника јединица цивилне 
заштите врши Министарство или Град Крушевац. 

Позив на општу мобилизацију истиче се на 
јавним местима, на згради Градске управе града 
Крушевца и објављује се у јавним гласилима, 
штампаним и електронским медијима. 

У случају извршења делимичне мобилизације, 
појединачни позив за ангажовање на задацима 
заштите и спасавања се уручује припаднику јединице 
цивилне заштите на: адреси становања, адреси 
запослења или се обавештава телефонским путем. 

 
Члан 11. 

 
Припадници јединица цивилне заштите обучавају 

се и оспособљавају за извршавање задатака заштите и 
спасавања. 

План обуке, обуку и оспособљавање организује и 
спроводи Одељење за послове одбране и ванредне 
ситуације града Крушевца, на предлог Градског 
штаба за ванредне ситуације. 

 
Члан 12. 

 
Материјална формација јединица цивилне 

заштите: врста и количина потребних материјално-
техничких средстава и опреме неопходних за личну 
заштиту њених припадника и за спровођење мера и 
извршавања задатака цивилне заштите врши се у 
складу са Одлуком о личној и материјалној 
формацији јединица цивилне заштите које образују 
јединице локалне самоуправе МУП-а РС. 

Начин задужења, употреба, замене и раздужења 
униформе јединица цивилне заштите уређен је 
Правилником о униформи и ознакама цивилне 
заштите, ознакама функција и специјалности и личној 
карти припадника цивилне заштите („Сл. гласник 
РС“, број 32/2020 и 83/2020). 

 
Члан 13. 

 
Здравствену способност припадника јединица 

цивилне заштите утврђује Дом здравља Крушевац на 
основу критеријума и начина утврђивања здравствене 
способности лица за рад у државним органима. 

 
Члан 14. 

 
Приликом извршавања задатака заштите и 

спасавања припадници јединица цивилне заштите 
имају право на здравствено осигурање и накнаде 
прописане законом. 

У извршавању задатака заштите и спасавања на 
припаднике јединица цивилне заштите односе се 
општи прописи о безбедности и здрављу на раду као 
и посебне мере за обезбеђење заштите и здравља у 
складу са законом. 

 
Члан 15. 

 
Средства за финансирање система заштите и 

спасавања и извршење активности у вези: органи-
зације, обучавања и опремања јединица цивилне 
заштите, накнада за ангажовање на задацима цивилне 
заштите и накнада зараде, коју обрачунава и 
исплаћује послодавац за лица из радног односа, која 
су позвана на извршење задатака цивилне заштите се 
обезбеђују из буџетских средстава града Крушевца. 

 
Члан 16. 

 
Евиденцију о припадницима, средствима и 

опреми јединица цивилне заштите води Градска 
управа града Крушевца. 

 
Члан 17. 

 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о образовању јединица цивилне заштите 
опште намене и специјализоване јединице цивилне 
заштите за узбуњивање на територији града 
Крушевца III бр. 82-2/21 (''Службени лист града 
Крушевца'', бр. 5/2021). 

 
Члан 18. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 82-5/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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208  
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 18.05.2022. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
„ТРГ КОСТУРНИЦА“ У КРУШЕВЦУ  

(ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б1)  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Трг 
Костурница“ у Крушевцу (измене целине Б, подцелина 
Б1) на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измена и допуна Плана обухвата подручје у оквиру 

насеља „Трг Костурница“, које је са северне стране 
одређено делом улице Ђирила и Методија, са западне 
стране ОШ Драгомир Марковић, са југо-источне стране 
катастарском парцелом бр. 2184/2 и са северо-западне 
стране катастарским парцелама бр.2196/2 и 2197 КО 
Крушевац, што чини површину од око 3600м 2 . Простор 
који је предмет уређења је деценијама делимично изграђен 
неодговарајућим и незавршеним објектима и запуштен. 

 
Члан 3. 

 
Измене и допуне плана се односе на све делове 

текстуалног дела и све делове графичких прилога Плана 
детаљне регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 14/16) који важе за подцелину 
Б1, чија је измена покренута иницијативом власника 
парцела. Планирана намена у оквиру подцелине Б1 је 
вишепородично становање. Компатибилна намена су 
комерцијалне делатности (трговина, угоститељство, 
туризам, пословање и сл.), у приземљу објеката. 
Планирано је увођење нових саобраћајница и паркинг 
простора. Измена и допуна плана проистиче из детаљне 
анализе планских решења плана вишег реда и важећих 
прописа, у складу са основним концептом намене 
површина ширег подручја. Параметри грађења 
инфраструктурних објеката, паркирања и уређења 
слободних површина користе се из Плана детаљне 
регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 14/16). 

 
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 „Трг Костурница“ у Крушевцу 
(измене целине Б, подцелина Б1) на животну средину, 
као и на основу Мишљења бр. 350-57/2022-09 од  
17.05.2022. 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 „Трг Костурница“ у Крушевцу 
(измене целине Б, подцелина Б1) 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 „Трг Костурница“ у 
Крушевцу (измене целине Б, подцелина Б1) и објављује 
се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 

IV Број: 350-406/22              ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
           ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
                                        Весна  Анђелић, с.р. 
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