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I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
209 
На основу члана 67. став 1 тачка 5. и 69. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
14/2022) и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 08.07.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата Милени 

Васић, дипл.мастер инжењеру пољопривреде биљне 
производње из Ћелија, одборнику са Изборне листе 
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“, пре 
истека времена на које је изабрана, због престанка 
пребивалишта на територији града Крушевца. 

 
II – Ову Одлуку објавити на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије и у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-20/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 64. и 72. став 3. и 5. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
14/2022) и члана 22. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ број 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 08.07.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат Сузани Илић, 

професору разредне наставе из Мешева одборнику у 
Скупштини града Крушевца, са Изборне листе 
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“. 

 
II – Ову одлуку објавити на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије и у „Службеном листу 
града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-21/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 

 
 
 
211 
На основу члана 63. Закона о буџетском систему 

(“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 
118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14, 101/16, 
47/18 и 111/21) и члана 22. Статута града Крушевца 
(“Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана  08.07.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 
I - ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 
Члан 1. мења се и гласи: 
 

„Члан 1. 
 
Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. 

годину утврђују се укупни приходи и примања и 
укупни расходи и издаци у износу од 5.686.185.372 
динара, од тога 5.509.431.190 динара средства из 
буџета и 176.754.182 динара средства из других 
извора буџетских корисника.“ 

 
Члан 2. 

 
Члан 2. мења се и гласи: 
 

„Члан 2. 
 
Укупни приходи и примања  Града оствариће се 

из: 
1. Пренетих неутрошених средстава из претходне 

године у износу од 522.400.556 динара, која се састоје 
од пренетих неутрошених средстава са рачуна 
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извршења буџета у износу од 479.209.782 динара и 
пренетих неутрошених средстава са рачуна 
сопствених средстава буџетских корисника у износу 
од 43.190.774 динара. 

 
2. Текућих прихода и примања буџета у износу од 

5.030.221.408 динара и то: уступљених и изворних 
прихода буџета у износу од 4.083.098.960 динара, 
трансферних средстава из буџета Републике Србије у 
износу од 590.436.273 динара, донација у износу од 
2.686.175 динара и примања од продаје земљишта у 
износу од 354.000.000 динара. 

 
3. Текућих прихода и примања из изворних 

активности директних и индиректних корисника 
буџетских средстава у укупном износу од 133.563.408 
динара. 

Укупни расходи и издаци Града извршиће се као: 
 

1. Текући расходи и издаци за нефинансијску 
имовину са рачуна извршења буџета у износу од 
5.509.431.190 динара. 

 
2. Текући расходи и издаци за нефинансијску 

имовину из других извора буџетских корисника у 
износу од 176.754.182 динара.“ 

 
Члан 3. 

 
Члан 3. мења се и гласи: 
 

„Члан 3. 
 
Приходи и примања, расходи и издаци града 

Крушевца за 2022. годину, утврђени методологијом 
GFS - Статистике државних финансија, коју је 
прописао ММФ, приказани су у следећој табели: 

 
 

 
                                                    GFS табела 

                                                    

ОПИС 
Шифра 

економске 
класификације 

План - 
средства из  

буџета 

План- 
средства из  
додатних 
прихода 

Укупно 
план 

 

1 2 3 4 5 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  5,030,221,408 133,563,408 5,163,784,816 

 

1. Порески приходи 
  

 

3,509,870,000 
 

 

3,509,870,000 

     1.1. Порез на доходак грађана  

(осим самоодоприноса -711180) 
711 2,904,510,000   2,904,510,000 

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

     1.3. Порез на имовину 713 605,350,000   605,350,000 

 

2. Непорески приходи 
  

 

1,166,351,408 

 

74,779,000 

 

1,241,130,408 

     2.1. Таксе   122,210,000 3,080,000 125,290,000 

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

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

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

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

  2.3. Самодопринос 711180 200,000   200,000 

  2.4. Донације и трансфери   590,436,273 2,768,000 593,204,273 

   - Донације 731+732  168,000 168,000 

   - Трансфери 733 590,436,273 2,600,000 593,036,273 

 2.5. Приходи настали употребом јавних 

средстава 
  171,430,000 59,053,000 230,483,000 

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

  - Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности и покретних ствари 

у својини ЈЛС 

742140 122,000,000 59,053,000 181,053,000 

  - Новчане казне и одузета имовинска корист 7433 48,430,000   48,430,000 
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1 2 3 4 5 

2.6. Остали непорески приходи   40,015,135 9,878,000 49,893,135 

 - Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
744 2,686,175 250,000 2,936,175 

  - Мешовити и неодређени приходи 7451+743920 37,328,960 5,080,000 42,408,960 

  -  Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 
771+772   218,000 218,000 

 -  Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу 
781   4,330,000 4,330,000 

 

3. Примања од продаје нефинансијске имовине 

 

8 

 

354,000,000 

 

58,784,408 

 

412,784,408 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  5,509,431,190 176,754,182 5,686,185,372 

 

1. Текући расходи 
  

 

3,186,190,948 

 

108,555,280 

 

3,294,746,228 

     1.1. Расходи за запослене 41 1,168,341,745 8,646,342 1,176,988,087 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 1,667,725,548 95,500,424 1,763,225,972 

     1.3. Амортизација и употреба средстава за 

рад 
43      

     1.4. Отплата камата 44 431,100 150,000 581,100 

     1.5. Субвенције 45 62,410,000   62,410,000 

     1.6. Социјална заштита из буџета 47 135,420,000   135,420,000 

     1.7. Остали расходи 48+49 151,862,555 4,258,514 156,121,069 

 

2. Трансфери 

 

463 

 

547,133,763 
  

 

547,133,763 

3. Дотације и трансфери 464+465 81,865,049 6,987 81,872,036 

4. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 1,694,241,430 68,191,915 1,762,433,345 

5. Издаци за набавку финансијске имовине  

    (осим 6211) 
62    

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   
5,030,221,408 133,563,408 

5,163,784,816 

Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине   
5,509,431,190 176,754,182 

5,686,185,372 

Буџетски суфицит/дефицит   -479,209,782 -43,190,774 -522,400,556 

Издаци за набавку финансијске имовине (осим 

за набавку домаћих хартија од вредности)   
  

 

Укупни фискални суфицит/дефицит   -479,209,782 -43,190,774 -522,400,556 
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1 2 3 4 5 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
   

Примања од задуживања      

Примања од продаје финансијске имовине      

Издаци за набавку финансијске имовине (за 

набавку домаћих хартија од вредности)   
   

Издаци за отплату главнице дуга      

Нето финансирање      

Укупан фискални суфицит/дефицит + нето 

финансирање   
-479,209,782 -43,190,774 -522,400,556 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор 

финансирања 13 и 15) 

 

3 479,209,782 43,190,774 522,400,556 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ 

ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 

 

3 

   

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ 

ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА 

ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА 

      

 

 

Члан 4.  
 
  Члан 4. мења се и гласи: 

„Члан 4. 
 

Потребна средства за финансирање укупног нето фискалног дефицита из чл. 3. ове Одлуке у износу 
од 522.400.556 динара, обезбедиће се из вишка прихода из претходне године.“ 
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Члан 5. 

 
 Члан 5. мења се и гласи: 

„Члан 5. 
 

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

Прилог  2 

Капитални пројекти у периоду 2022. - 2024. године 

            

    2.212.827 442.777 105.000 99.707 124.000 231.500 204.000 1.110.843 

            

у дин. (заокружено на 000) 

Приоритет 
Назив капиталног 

пројекта 

Година 

почетка 

финансирања 

пројекта 

Година 

завршетка 

финансирања 

пројекта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Реализовано 

закључно са 

31.12.2020. 

године 

 2021 - 

план 

2021 - 

процена 

извршења 

2022 2023  2024 
Након 

2024 

 

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

1 (П 5008) 

 

"Изградња источне 

обилазнице" - Градска 

управа 

1986 2024 850.000 306.060 1.000 0 20.000 127.500 100.000 296.440 

2 (П 5003) 

Реконструкција, 

рационализација и 

одржавање јавног 

осветљења у насељеним 

местима града Крушевца 

- Градска управа 

2017 2033 686.971 112.183 63.000 59.009 63.000 63.000 63.000 326.779 

3 (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 41.000 487.624 
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Прилог  2a 
 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2022 - 2024. године   

Шифра ДБК:              

              

               

         
99.707 124.000 231.500 204.000 1.110.843 

 

          

 

            у дин (заокружено на 000)   

Р.бр. 

Назив 

капиталног 

пројекта 

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности/ 

Пројекта 

Конто  

3. ниво 

Конто 

4. ниво 
Извор 

Реализовано 

закључно са 

31.12.2020. 

године 

2021 - 

план 

2021 - 

процена 

реализације 

 2022 2023  2024 
Након 

2024 

Статус 

про-

јекта 

(1,2,3, 

4,5,6 

 или 7) 

Н
а
п

о
м

ен
а
 

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

                               

1 

"Изградња 

Источне 

обилазнице" - 

Градска управа 

града Крушевац 

0701  П 5008 541 5411 1 98,000     20.000  27.500     

 

  

  
  

    541 5411 9 7.260 1.000 0     
 

  

  
  

    511 5112 1        
 

  

  
  

    511 5112 7 200.800    100.000 100.000 296.440 
 

  

  
  

    511 5114 1        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 

Реконструкција, 

рационализација 

и одржавање  

јавног 

осветљења у 

насељеним 

местима града 

Крушевца-

Градска управа 

1102 П 5003 513 5131 1 112.183   63.000 63.000 63.000 326.779 4   

  
  

    513 5131 13  63.000 59.009     
 

  

3  

Реконструкција, 

рационализација 

и одржавање 

преосталог 

јавног 

осветљења на 

територији града 

Крушевца-

Градска управа 

 1102 П 5002 513 5131 1 24.534 39.000 38.698 41.000 41.000 41.000 487.624 

 

  

 

 

  513 5131 13  2.000 2.000     4   
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Пројекат број 1 - Источна обилазница 
 
Реализација источне обилазнице као дела 

државног пута првог Б реда бр.1 (Крушевац - Блаце - 
Белољин), укупне дужине од око 8.690 м. 

До 2012. године урађена је планско техничка 
документација, започет је поступак експропријације 
земљишта и реализован је један део Источне 
обилазнице од Паруновачког моста до укрштаја са ул. 
Балканском (ул. Мићуна Павловића) – једна трака, 
као и део објеката на деоници од ул. Балканске до 
Северне обилазнице (насип, мостови и пропусти).  

Како је постојећа планска документација 
застарела на основу Закона о планирању и изградњи 
и Закона о безбедности саобраћаја на путевима, то се 
у 2013. години и 2014. години радило на измени 
планско техничке документације. 

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

У 2016. години настављене су активности на 
изради ПДР.  

У 2017. години, на седници Скупштине града, 
усвојен је План детаљне регулације источне 
обилазнице (од паруновачког моста до Улице кнеза 
Милоша) и наставка Улице кнеза Милоша у 
Крушевцу. 

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

У 2019. години утрвђен је јавни интерес за 
екоспропријацију земљишта и поднети су предлози за 
експропријацију земљишта Одељењу за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове. 

У 2020. години започете су активности на 
експропријацији земљишта.  

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

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

У 2023. години планиран је завршетак 
експропријације земљишта, спровођење поступка 
јавне набавке, закључење уговора и почетак извођења 
радова на изградњи источне обилазнице. 

  
 
Пројекат број 2 - Реконструкција, 

рационализација и одржавање јавног осветљења у 
насељеним местима града Крушевца 

 
Пројекат се реализује кроз јавно приватно 

партнерство и подразумева замену 12.545 
натријумових и живиних светиљки/сијалица ЛЕД 
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 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. 
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У наредним годинама предстоји плаћање 
уговорене накнаде приватном партнеру, од стране 
Града. 

 
Пројекат број 3 – Реконструкција, 

рационализација и одржавање преосталог јавног 
осветљења на територији града Крушевца 

Пројекат се реализује кроз јавно приватно 
партнерство без елемената концесије и подразумева 
замену 6.153 светиљки/сијалица, у градском језгру 
Крушевца, ЛЕД светиљкама од стране приватног 
партнера. Циљ пројекта је реконструкција и 
модернизација система јавног осветљења применом 
мера уштеде енергије са LED технологијом на 
територији града Крушевца. Изабрани приватни 
партнер, који обавља енергетске услуге, обезбеђује 
финансијска средства за реализацију пројекта, док 

Град плаћа накнаду приватном партнеру у гарантном 
периоду од петнаест година, сходно Уговору о јавно 
приватном партнерству за вршење услуга реконструк-
ције, рационализације и одржавања јавног осветљења 
у насељеним местима града Крушевца II бр. 404-2346 
од 16.10.2019. године. 

У 2019. години закључен је уговор о јавно-
приватном партнерству за вршење услуга 
реконструкције и модернизације система јавног 
осветљења применом мера уштеде енергије са LED 
технологијом на територији града Крушевца. 

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

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

 
Члан 6. Одлуке о буџету мења се и гласи: 

„Члан 6. 
 
 Укупни приходи и примања Града по економској класификацији утврђени су у следећим износима: 
 

Е
к
о

н
о

м
ск

а 
 

к
л
ас

и
ф

и
к
ац

и
ја

 

Врсте прихода 

и примања 

БУЏЕТ ДРУГИ ИЗВОРИ УКУПНО 

Извор 01 
Извор  

07 

Извор  

08 

Извор 

 09 

Извор 

 13 
Извор 15 

Укупно 

планирана 

средства из 

буџета 

Извор 02 
Извор 

 04 

Извор  

06 

Извор 

07 

Извор  

08 

Извор  

13 

Извор 

15 

Извор 

16 

Укупно 

планирана 

средства 

из других 

средстава 

Укупно 

планирани 

приходи и 

примања 

С
тр

у
к
ту

р
а 

 у
 %

 

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

311712 Пренета не-

утрошена 

средства за 

посебне 

намене (ПУ 

"Ната Вељко-

вић" - неутро-

шена средства 

од Мини-

старства про-

свете, науке и 

технолошког 

развоја из 

2019. године 

за про-јекат 

"ЕСЕС- 

Подршка деци 

и породици - 

добробит за 

будућност" 

Крушевац)                788,216  788,216 788,216 0.01% 
                    

311712 Пренета не-

утрошена 

средства за 

посебне наме-

не (Градска 

управа - 

депозитни 

рачун за јавно 

надметање)               327,962   327,962 327,962 0.01% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне 

намене 

(Градска 

управа - 

депозитни 

рачун КЦК)               61,380   61,380 61,380  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне 

намене 

(Градска 

управа - 

депозитни 

рачун на име 

отуђења и 

закупа)               1,620,969   1,620,969 1,620,969 0.03% 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне 

намене 

(пренета 

средства 

донација за 

пројекат 

"UNOPS EU 

PRO програм 

донације - 

ГИС 

Крушевац" 

преко 

Градске 

управе)                6,987  6,987 6,987  

                    

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне 

намене 

(Градска 

управа - 

неутрошена 

средства 

донација за 

поплављене)                10  10 10  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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 програ-

му-Експертска 

група: ПОУМ 

програм обуке 

5 (SLP 5)- алати 

и услуге за 

израду ПОУМ-

а и избор 

мера""))                296  296 296  

311712 Пренета неу-

трошена сред-

ства за посебне 

намене (МЗ 

Читлук - неу-

трошена сред-

ства донација из 

ранијих година 

за сређивање 

капеле на 

Беговом Брду)                26,000  26,000 26,000  

311712 Пренета неу-

трошена сред-

ства за посебне 

намене (неутро-

шена средства 

донација из 

2017. године за 

пројекат Градске 

управе "Капи-

тално одржава-

ње објеката 

основних школа 

на територији 

града 

Крушевца")        1,220 1,220           1,220  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2018. године за 

монографију 

МЗ Веселин 

Николић)  

       1,025 1,025           1,025  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2018. године за 

пројекат 

Градске управе 

"Трг глумаца") 

       9,818 9,818           9,818  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2019. године за 

пројекат 

Градске управе 

"Девојка са 

крчагом")  

       582 582           582  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(повраћај 

неутрошених 

средстава  

Канцеларије за 

управљање 

јавним 

улагањима 

Владе РС из 

2019. године за       24,219 24,219           24,219  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

пројекат 

"Реконстру-

кција објекта 

Градске 

топлане и два 

котла на чврсто 

гориво - угаљ и 

два котла на гас 

у граду 

Крушевцу" 600 

динара, Мини-

старства 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја за 

припремни 

предшколски 

програм ПУ 

"Ната Вељко-

вић" 3.619 

динара и Мини-

старства култу-

ре из 2020. 

године за проје-

кат "Набавка 

опреме за 

реализацију 

едукативних 

садржаја 

Народног 

музеја  

Крушевац" 

20.000 динара) 

311712 Пренета неу-

трошена сре-

дства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2020. године за 

пројекат 

Градске управе 

"Споменик 

кнезу Лазару")        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства дона-

ција из 2020. 

године за трош-

кове пројектне 

докумeнтације 

за канализ-

ациону мрежу 

МЗ Пепељевац) 

        1,228,000 1,228,000           1,228,000 0.02% 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства дона-

ција из 2020. 

године за тро-

шкове пројектне 

документације за 

канализациону 

мрежу МЗ 

Макрешане)  

       651,000 651,000           651,000 0.01% 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства донација 

из 2019. године за 

трошкове 

кречења МЗ 

Трмчаре)  

       90 90           90  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2020. године за 

реконструкцију       210,920 210,920           210,920  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Дома културе у 

МЗ Падеж)  

 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства донација 

из 2020. године за 

одржавање 

путева у 

Шашиловцу)        914,300 914,300           914,300 0.02% 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2020. године за 

одржавање 

водоводне 

мреже у МЗ 

Падеж за 

Вратаре)        79,640 79,640           79,640  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства од 

уплате 

Министарства 

рударства и 

енергетике из 

2018. године за 

пројекат 

"Локални 

развој отпоран 

на климатске 

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

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

Кабинета 

Министра без 

портфеља       728,692 728,692           728,692 0.01% 
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задуженог за 

демографију и 

популациону 

политику из 

2020. године за 

пројекат 

Градске управе 

"Изградња 

фискултурне 

сале у ОШ 

"Кнез Лазар" 

Велики 

Купци")  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

Министарства 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

из 2021. године 

за урбану 

мобилност)        5 5           5  

311712 Пренета неу-

трошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

Министарства 

финансија из 

2021. године за 

текућу 

ликвидност)        589 589           589  

311712 Пренета не-

утрошена 

средства за 

посебне намене 

(пренета сред-

ства Министар-

ства прoсвете, 

науке и 

технолошког 

развоја из 2021. 

године за при-

премни пред-

школски про-       2,680 2,680           2,680  
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грам ПУ "Ната 

Вељковић")  

311712 Пренета неутро-

шена средства за 

посебне намене 

(пренета 

средства 

Министарства 

државне управе  

и локалне 

самоуправе из 

2021. године  за 

финансирање 

адресних табли 

и таблица)        8,174,900 8,174,900           8,174,900 0.14% 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2021. године за 

одржавање 

капеле у МЗ 

Трмчаре)        58,790 58,790           58,790  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2021. године за 

пројекат 

Градске управе 

"Споменик 

кнезу Лазару")        290 290           290  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2021. године за 

трошкове 

пројектне 

документације 

за канализ-       59,000 59,000           59,000  
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ациону мрежу 

МЗ Пепељевац)  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2021. године за 

одржавање 

путева у 

Падежу)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475,320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475,320 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475,320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01% 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2021. године за 

одржавање 

путева у 

Шашиловцу)  

       434,000 434,000           434,000 0.01% 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2021. године за 

трошкове 

пројектне 

документације 

за канализаци-

ону мрежу МЗ 

Макрешане)  

       39,000 39,000           39,000  

311712 Пренета неу-

трошена сред-

ства за посебне 

намене (неутро-

шена средства 

донација из 

2021. године за 

реконструкцију       83,125 83,125           83,125  



     20                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                        09.07.2022.  

 

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

Дома културе у 

МЗ Падеж)  

 

 

311712 

 

 

Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства дона-

ција из 2021. 

године за орга-

низацију Пољо-

привредног 

сајма)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства 

донација из 

2021. године за 

Дечију недељу)                58,896  58,896 58,896  

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(уплаћена 

средства 

самодоприноса 

приликом 

гашења рачуна 

месних 

заједница)       13,295,811  13,295,811           13,295,811 0.23% 

311712 Пренета 

неутрошена 

средства за 

посебне намене 

(неутрошена 

средства од 

продаје 

земљишта у 

корист нивоа 

градова из 

ранијих година)       978,337  978,337           978,337 0.02% 

311713 Пренета 

неутрошена 

средства за 

стамбену 

изградњу               
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(Градска 

управа) 

 

 

28,118,387 

 

28,118,387 

 

28,118,387 

 

0.49% 

321311 Нераспоређени 

вишак прихода 

и примања из 

ранијих година 

(уплаћена 

ненаменска 

сопствена 

средства 

приликом 

гашења рачуна 

месних 

заједница и 

Службе МЗ)       272,000  272,000           272,000  

321311 Нераспоређени 

вишак прихода 

и примања из 

ранијих година      450,412,140  450,412,140       12,181,671   12,181,671 462,593,811 8.14% 

 Укупно 

пренета 

средства:     464,958,288 14,251,494 479,209,782      42,310,369 880,405  43,190,774 522,400,556 9.19% 

                    

711110 Порез на 

зараде 2,300,000,000      2,300,000,000          2,300,000,000 40.45% 

711120 Порез на 

приходе од 

самосталних 

делатности 431,000,000      431,000,000          431,000,000 7.58% 

711140 Порез на при-

ходе од имовине 5,510,000      5,510,000          5,510,000 0.10% 

711160 Порез на 

приходе од 

осигурања лица                    

711180 Самодоприноси 200,000      200,000          200,000  

711190 Порез на друге 

приходе 168,000,000           168,000,000          168,000,000 2.95% 

 
Укупно 711000: 2,904,710,000      2,904,710,000          2,904,710,000 51.08% 

                       

712000 Порез на фонд 

зарада                        

712110 Порез на фонд 

зарада 10,000      10,000           10,000  

 Укупно 

712000: 10,000      10,000          10,000  
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713120 Порез на 

имовину 490,000,000      490,000,000           490,000,000 8.62% 

713310 Порез на на-

слеђе и поклон 35,000,000      35,000,000           35,000,000 0.62% 

713420 Порез на капи-

талне транса-

кције 80,320,000      80,320,000           80,320,000 1.41% 

713610 Порез на акције 

на име и уделе 30,000      30,000           30,000  

 Укупно 

713000: 605,350,000      605,350,000          605,350,000 10.65% 

714000 Порез на добра 

и услуге                        

714430 Комунална 

такса за 

коришћење 

рекламних 

паноа                    

714510 Порези, таксе и 

накнаде на 

моторна возила 45,000,000      45,000,000          45,000,000 0.79% 

714540 Накнаде за 

коришћење 

добара од опш-

тег интереса 3,500,000      3,500,000          3,500,000 0.06% 

714550 Концесионе 

накнаде и 

боравишне 

таксе 12,000,000      12,000,000          12,000,000 0.21% 

714560 Општинске и 

градске накнаде 72,050,000      72,050,000          72,050,000 1.27% 

 Укупно 

714000: 132,550,000      132,550,000          132,550,000 2.33% 

                         

716000 Други порези                        

716110 Комунална 

такса на фирму 95,000,000      95,000,000          95,000,000 1.67% 

 Укупно 

716000: 95,000,000      95,000,000          95,000,000 1.67% 

                         

732240 Капиталне до-

нације од међу-

народних орга-

низација у ко-

рист нивоа 

градова           168,000      168,000 168,000  

 Укупно 

732000:          168,000      168,000 168,000  
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733141 Ненаменски 

трансфер од 

Републике у 

корист нивоа 

градова 466,901,040      466,901,040           466,901,040 8.21% 

733142 Други текући 

трансфери од 

Републике у 

корист нивоа 

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

733144 Текући 

наменски 

трансфери , у 

ужем смислу, од 

Републике у 

корист нивоа 

градова   109,028,461     109,028,461           109,028,461 1.92% 

733241 Капитални 

наменски 

трансфери, у 

ужем смислу, од 

Републике у 

корист новоа 

градова   14,506,772     14,506,772           14,506,772 0.26% 

 Укупно 

733000: 466,901,040 123,535,233     590,436,273    2,600,000     2,600,000 593,036,273 10.43% 

                         

741140 Камате на 

средства 

консолидовано

г рачуна 

трезора града 1,000,000      1,000,000           1,000,000 0.02% 

741410 Приход од 

имовине који 

припада имао-

цима полиса 

осигурања           50,000       50,000 50,000  

741520 Накнада за ко-

ришћење шум-

ског и пољо-

привредног 

земљишта 500,000      500,000           500,000 0.01% 

741530 Накнада за 

коришћење 

простора и 

грађевинског 

земљишта 116,510,000      116,510,000           116,510,000 2.05% 

                    

                    



     24                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                        09.07.2022.  

 

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

741590 Накнаде за 

заштиту 

животне 

средине 2,500,000      2,500,000           2,500,000 0.04% 

 Укупно 

741000: 120,510,000      120,510,000  50,000       50,000 120,560,000 2.12% 

                         

                    

742120 Приходи од 

продаје добара 

и услуга или 

закупа од 

стране 

тржишних 

организација у 

корист нивоа 

републике 200,000      200,000           200,000  

742140 Приходи од 

продаје добара 

и услуга или за-

купа  од стране 

тржишних 

организација у 

корист нивоа 

градова 122,000,000      122,000,000   59,053,000       59,053,000 181,053,000 3.18% 

742240 Таксе у корист 

нивоа градова  15,000,000      15,000,000           15,000,000 0.26% 

742250 Таксе у корист 

нивоа општина 

(Накнада за 

уређивање 

грађевинског 

земљишта) 2,000,000      2,000,000           2,000,000 0.04% 

742340 Приходи бу-

џета града од 

спoредне про-

даје добра и 

услуге које вр-

ше државне 

нетржишне 

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

742370 Приходи инди-

ректних корис-

ника буџетских 

средстава који 

се остварују 

додатним 

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

 Укупно 

742000: 139,210,000      139,210,000  61,423,000      660,000 62,083,000 201,293,000 3.54% 
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743324 

 

Приходи од 

новчаних казни 

за прекршаје 

предвиђење 

прописима о 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима 44,420,000      44,420,000           44,420,000 0.78% 

743340 Приходи од 

новчаних казни 

за прекршаје у 

корист нивоа 

градова  4,010,000      4,010,000           4,010,000 0.07% 

743920 Остале новчане 

казне, пенали и 

приходи од 

одузете имови-

нске користи у 

корист нивоа 

Републике 10,000      10,000           10,000  

 Укупно 

743000: 48,440,000      48,440,000          48,440,000 0.85% 

 

744140 

 

Текући  

добровољни 

трансфери од 

физичких и 

правних лица у 

корист нивоа 

градова    186,175    186,175      250,000    250,000 436,175 0.01% 

744240 Капитални  

добровољни 

трансфери од 

физичких и 

правних лица у 

корист нивоа 

градова    2,500,000    2,500,000           2,500,000 0.04% 

 Укупно 

744000:   2,686,175    2,686,175     250,000    250,000 2,936,175 0.05% 

                         

745140 Мешовити и 

неодређени 37,318,960      37,318,960   5,080,000       5,080,000 42,398,960 0.75% 
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приходи у 

корист нивоа 

градова 

 Укупно 

745000: 37,318,960      37,318,960  5,080,000       5,080,000 42,398,960 0.75% 

                         

                    

                    

772110 Меморанду-

мске ставке за 

рефундацију 

расхода из 

претходне 

године            218,000     218,000 218,000  

 Укупно 

772000:           218,000     218,000 218,000  

                         

781110 Трансфери из-

међу буџетских 

корисника на 

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

 Укупно 

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

811120 Примања од 

продаје непо-

кретности у 

корист нивоа 

Републике 

(примања од 

откупа станова 

у државној 

својини)           50,000       50,000 50,000  

811140 Примања од 

продаје непо-

кретности у 

корист нивоа 

градова          1,522,000       1,522,000 1,522,000 0.03% 

 Укупно 

811000:         1,572,000       1,572,000 1,572,000 0.03% 

                       

812000 Примања од 

продаје 

покретне 

имовине                        

812140 Примања од 

продаје 

покретних 

ствари у корист 

нивоа градова          150,000       150,000 150,000  
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 Укупно 

812000:         150,000       150,000 150,000  

                         

                    

                    

                    

                    

822000 Примања од 

продаје залиха 

производње                        

                         

                    

822140 Примања од 

продаје залиха 

производње у 

корист нивоа 

градова          21,250,000       21,250,000 21,250,000 0.37% 

 Укупно 

822000:         21,250,000       21,250,000 21,250,000 0.37% 

                         

823000 Примања од 

продаје робе за 

даљу продају                        

                         

823140 Примања од 

продаје робе за 

даљу продају у 

корист нивоа 

градова          35,812,408       35,812,408 35,812,408 0.63% 

 Укупно 

823000:         35,812,408       35,812,408 35,812,408 0.63% 

841000 Примања од 

продаје 

земљишта                        

                         

841140 Примања од 

продаје 

земљишта у 

корист нивоа 

градова     354,000,000   354,000,000          354,000,000 6.23% 

 Укупно 

841000:    354,000,000   354,000,000          354,000,000 6.23% 

 
УКУПНО: 4,550,000,000 123,535,233 2,686,175 354,000,000 464,958,288 14,251,494 5,509,431,190 4,330,000 125,337,408 168,000 2,818,000 250,000 42,310,369 880,405 660,000 176,754,182 5,686,185,372 100.00% 
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Члан 7. 
 

Члан 7. мења се и гласи: 
„Члан 7. 

 
Укупни расходи и издаци Града по економској класификацији утврђени су у следећим износима: 

 

 

Е
к
о
н

о
м

ск
а 

к
л
ас

и
ф

и
к
ац

и
ја

 

Врсте расхода и 

издатака 

БУЏЕТ ДРУГИ ИЗВОРИ УКУПНО 

Извор 01 Извор 07 
Извор 

08 

Извор 

 09 

Извор 

 13 
Извор 15 

Укупно 

планирана 

средства из 

буџета 

Извор 

02 
Извор 04 

Извор 

06 

Извор 

07 

Извор 

08 
Извор 13 

Извор 

15 

Извор 

16 

Укупно 

планирана 

средства из 

других 

средстава 

Укупно 

планирани 

расходи и 

издаци С
тр

у
к
ту

р
а 

 у
 %

 

 

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

411000 Плате, додаци и 

накнаде запо-

слених (зараде) 

931,285,000      931,285,000 2,763,000        2,763,000 934,048,000 16.43% 

412000 Социјални до-

приноси на терет 

послодавца 

154,409,000      154,409,000 462,000        462,000 154,871,000 2.72% 

413000 Накнаде у 

натури 
14,440,800      14,440,800   1,968,000       1,968,000 16,408,800 0.29% 

414000 Социјална дава-

ња запосленима 
44,014,445      44,014,445   1,920,000  218,000  260,342   2,398,342 46,412,787 0.82% 

415000 Накнаде трош-

кова за запо-

слене 

9,232,000      9,232,000 85,000 970,000       1,055,000 10,287,000 0.18% 

416000 Награде 

запосленима и 

остали посебни 

расходи 

14,960,500      14,960,500           14,960,500 0.26% 
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421000 Стални 

трошкови 
374,884,408 38,556,000   20,000,000 10,691 433,451,099 927,000 8,704,000  10,000  135,833 10,896 10,000 9,797,729 443,248,828 7.80% 

422000 Трошкови 

путовања 
4,606,000 152,000     4,758,000   5,179,000    145,000 36,896  5,360,896 10,118,896 0.18% 

423000 Услуге по 

уговору 
106,490,700 1,661,500    51,025 108,203,225   16,451,764  290,000  829,461  650,000 18,221,225 126,424,450 2.22% 

424000 Специјализова-

не услуге 
345,450,304 1,098,500 500,000  31,881,196  378,930,000   10,157,000  200,000  196,050 1,800  10,554,850 389,484,850 6.85% 

425000 Текуће поправке 

и одржавање     
492,857,670  186,175  159,863,409 1,903,350 654,810,604 49,000 25,509,736  1,600,000  7,861,213 26,000  35,045,949 689,856,553 12.13% 

426000 Материјал 73,763,500 5,622,000   12,220 8,174,900 87,572,620 44,000 14,890,500  500,000  859,564 225,711  16,519,775 104,092,395 1.83% 

444000 Пратећи 

трошкови 

задуживања 

431,100      431,100   150,000       150,000 581,100 0.01% 

451000 Субвенције 

јавним нефи-

нансијским 

предузећима и 

организацијама 

3,000,000      3,000,000           3,000,000 0.05% 

454000 Субвенције 

приватним 

предузећима  

56,480,000 2,930,000     59,410,000           59,410,000 1.04% 

463000 Трансфери 

осталим 

нивоима власти 

541,117,734 6,016,029     547,133,763           547,133,763 9.62% 

464000 Дотације 

организацијама 

обавезног 

социјалног 

осигурања 

66,488,000      66,488,000           66,488,000 1.17% 

465000 Остале дотације 

и трансфери 
7,338,432 7,282,432    756,185 15,377,049        6,987  6,987 15,384,036 0.27% 

472000 Накнаде за 

социјалну заштиту 

из буџета 

120,420,000 15,000,000     135,420,000           135,420,000 2.38% 

481000 Дотације невла-

диним организа-

цијама 

107,752,864      107,752,864        58,000  58,000 107,810,864 1.90% 

482000 Порези, обавез-

не таксе и казне 
5,858,000      5,858,000   1,780,000    2,180,311 30,193  3,990,504 9,848,504 0.17% 

483000 Новчане казне и 

пенали по 

решењу судова 

16,678,224      16,678,224   210,000       210,000 16,888,224 0.30% 

484000 Накнада штете 

за повреде или 

штету насталу 

услед елеме-

нтарних непо-

года или других 

               10  10 10  
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природних 

узрока 

485000 Накнада штете 

за повреде или 

штету нанету од 

стране државних 

органа 

5,800,000      5,800,000           5,800,000 0.10% 

499000 Средства 

резерве 
15,773,467      15,773,467           15,773,467 0.28% 

511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 

687,069,473 25,446,076  354,000,000 231,353,642 2,331,055 1,300,200,246   4,412,000    25,716,409   30,128,409 1,330,328,655 23.40% 

512000 Машине и 

опрема 
68,230,728 4,960,000   400 1,024,288 74,215,416   11,120,408 168,000  250,000 3,826,186 483,912  15,848,506 90,063,922 1.58% 

513000 Остале 

некретнине и 

опрема 

137,909,419 14,810,696     152,720,115   700,000       700,000 153,420,115 2.70% 

515000 Нематерија-лна 

имовина  
75,700,553  2,000,000    77,700,553   945,000       945,000 78,645,553 1.38% 

522000 Залихе 

производње 
          11,510,000       11,510,000 11,510,000 0.20% 

523000 Залихе робе за 

даљу продају 
          8,760,000    300,000   9,060,000 9,060,000 0.16% 

541000 Земљиште 67,557,679    21,847,421  89,405,100           89,405,100 1.57% 

УКУПНО: 4,550,000,000 123,535,233 2,686,175 354,000,000 464,958,288 14,251,494 5,509,431,190 4,330,000 125,337,408 168,000 2,818,000 250,000 42,310,369 880,405 660,000 176,754,182 5,686,185,372 100.00% 
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Члан 8. 
 

Члан 8. мења се и гласи: 
 

„Члан 8. 
 

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

Функционална 
класификација  

Функција 

Планирани 
расходи и 
издаци из  

буџета 

Структура  
у % 

Планирани 
расходи и 
издаци из 

других извора 

Укупно 
планирани 
расходи и 

издаци 
 

1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

      309,842,818       5.6%                                    309,842,818       

010 
Болест и 
инвалидност 

          10,994,343       0.2%             10,994,343       

040 Породица и деца           65,300,000       1.2%            65,300,000       

070 

Социјална помоћ 
угроженом 
становништву 
некласификована 
на другом месту 

        154,031,611       2.8%           154,031,611       

090 

Социјална 
заштита 
некласификована 
на другом месту 

          79,516,864       1.4%   79,516,864       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ 
УСЛУГЕ 

       798,456,833       14.5%         35,834,085              834,290,918       

111 
Извршни и 
законодавни 
органи 

          48,717,000       0.9%   48,717,000       

133 
Остале опште 
услуге 

        712,760,457       12.9%           32,802,933               745,563,390       

160 

Опште јавне 
услуге некласи-
фиковане на 
другом месту 

          36,979,376       0.7%             3,031,152                 40,010,528       

300 
ЈАВНИ РЕД И 
БЕЗБЕДНОСТ 

       102,003,000       1.9%         102,003,000       

320 
Услуге против-
пожарне заштите 

          48,950,000       0.9%            48,950,000       

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

360 

Јавни ред и 
безбедност 
некласификован 
на другом месту 

          44,420,000       0.8% 

  

          44,420,000       

400 
ЕКОНОМСКИ 
ПОСЛОВИ 

    1,568,855,067       28.5%         35,360,296           1,604,215,363       

411 

Општи 
економски и 
комерцијални 
послови 

10,530,000       0.2%   10,530,000       
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1 2 3 4 5 6 

412 
Општи послови 
по питању рада 

          24,200,000       0.4%   24,200,000       

421 Пољопривреда         58,050,000       1.1%            58,050,000       

436 Остала енергија          80,654,644       1.5%            80,654,644       

451 
Друмски 
саобраћај 

     1,291,460,672       23.4%                       296            1,291,460,968       

473 Туризам           52,163,696       0.9%           35,360,000                 87,523,696       

490 

Економски 
послови 
некласификовани 
на другом месту 

          51,796,055       0.9%             51,796,055       

500 
ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

       551,773,630       10.0%          551,773,630       

510 
Управљање 
отпадом  

        190,500,000       3.5%  190,500,000       

520 
Управљање 
отпадним водама 

          45,615,413       0.8%            45,615,413       

530 
Смањење 
загађености 

8,000,000       0.1%               8,000,000       

540 
Заштита биљног 
и животињског 
света и крајолика 

        241,000,000       4.4%           241,000,000       

550 

Заштита животне 
средине - 
истраживање и 
развој 

            2,250,000                     2,250,000       

560 

Заштита животне 
средине 
некласификована 
на другом месту 

          64,408,217       1.2%            64,408,217       

600 
ПОСЛОВИ 
СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

        487,771,032       8.9%          487,771,032       

620 Развој заједнице           68,174,900       1.2%            68,174,900       

630 Водоснабдевање         200,367,834       3.6%          200,367,834       

640 Улична расвета         204,669,638       3.7%  204,669,638       

660 

Послови 
становања и 
заједнице 
некласификовани 
на другом месту 

          14,558,660       0.3%            14,558,660       

700 ЗДРАВСТВО           45,098,000       0.8%            45,098,000       

721 
Опште 
медицинске 
услуге 

42,288,000       0.8%             42,288,000       

722 
Специјализоване 
медицинске 
услуге 

1,560,000                      1,560,000       

740 
Услуге јавног 
здравства 

                                           

760 
Здравство 
некласификовано 
на другом месту 

            1,250,000                      1,250,000       
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1 2 3 4 5 6 

800 

РЕКРЕАЦИЈА, 
СПОРТ, 
КУЛТУРА И 
ВЕРЕ 

        563,786,141       10.2%         64,896,610               628,682,751       

810 
Услуге 
рекреације и 
спорта 

235,590,141 4.3% 27,690,764 263,280,905 

820 Услуге културе 298,046,000 5.4% 37,205,846 335,251,846 

830 
Услуге 
емитовања и 
штампања 

18,150,000 0.3%  18,150,000 

840 
Верске и остале 
услуге заједнице 

12,000,000 0.2%  12,000,000 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 1,081,844,669 19.6% 40,663,191 1,122,507,860 

911 
Предшколско 
образовање 

508,338,000 9.2% 39,017,101 547,355,101 

912 
Основно 
образовање 

444,074,831 8.1%  444,074,831 

920 
Средње 
образовање 

112,344,639 2.0%  112,344,639 

950 
Образовање које 
није дефинисано 
нивоом 

17,087,199 0.3% 1,646,090 18,733,289 

УКУПНО: 5,509,431,190 100.0% 176,754,182 5,686,185,372 
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Члан 9. 

 
Члан 9. мења се и гласи: 

 
„Члан 9. 

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

 

 

Шифра 

Назив Циљ Индикатор 
Вредност у базној 

2021.г. 
Циљана вредност 

2022.г. 
Циљана вредност 

2023.г. 
Циљана вредност 

2024.г. 

П
л
ан

и
р
ан

и
 р

ас
х

о
д

и
 и

 и
зд

ац
и

 и
з 

б
у

џ
ет

а 
2
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2
2

.г
. 

П
л
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и
р
ан

и
 р

ас
х

о
д

и
 и

 и
зд

ац
и

 и
з 

д
р

у
ги

х
 и

зв
о

р
а 

2
0
2
2

.г
. 

У
к
у

п
н

о
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л
ан

и
р
ан

и
 р

ас
х
о

д
и

 и
 

и
зд

ац
и

 з
а 

2
0
2
2

.г
. 

Надлежни орган 
/ буџетски 
корисник / 

одговорно лице 

П
р

о
гр

ам
 

П
р

о
гр

ам
ск

а 
ак

ти
в
н

о
ст

/ 
 

П
р

о
је

к
ат

 

 

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

1101 

ПРОГРАМ 1: 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Просторни 
развој у складу 
са плановима 

Проценат 
покривености 
територије 
урбанистичком 
планском 
документацијом 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

68,174,900  68,174,900 
Градска управа 
(05511) / Начелник 
Градске управе  

ПА 1101-0001 

Просторно и 
урбанистичко 
планирање 

Повећање 
покривености 
територије 
планском и 
урбанистичком 
документа-
цијом 

 
Број усвојених 
планова 
генералне 
регулације у 
односу на број 
предвиђених 
планова вишег 
реда 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

60,000,000   60,000,000 

Одељење за 
урбанизам и 
грађевинарство/ 
Градска управа 
(05511) / Начелник 
Одељења за 
урбанизам и грађ. 
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ПА 1101-0006 

Означавање назива 
улица, тргова и 
зграда кућним 
бројевима 

            8,174,900   8,174,900 

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

1102 

ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Повећање 
покривености 
насеља и 
територије 
рационалним 
јавним 
осветљењем 

Дужина улица и 
саобраћајница 
(км) које су 
покривене 
јавним 
осветљењем у 
односу на 
укупну дужину 
улица и 
саобраћајница 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

977,086,565  977,086,565 

Градска управа 
(05511)/        
Начелник  Градске 
управе  

 ПА1102-0001 

Управљање/одржав
ање јавним 
осветљењем 

Ефикасно и 
рационално 
спровођење 
јавног 
осветљења и 
минималан 
негативан утицај 
на животну 
средину 

Удео енергетски 
ефикасних 
сијалица у 
укупном броју 
сијалица јавног 
осветљења 

65% 65% 65% 
Податак није 
достављен 

100,669,638   100,669,638 

Одељење за 
стамбено комуналне 
и имовинско правне 
послове/Градска 
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 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

63,000,000   63,000,000 

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

П 1102-5002 

Реконструкција, 
рационализација и 
одржавање 
преосталог јавног 
осветљења на 
територији града 
Крушевца 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

41,000,000   41,000,000 

Одељење за 
инвестицје, 
привреду и заштиту 
животне 
средине/Градска 
управа 
05511/Начелник 
Одељења 
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ПА 1102-0002 
Одржавање јавних 
зелених површина 

Максимална 
могућа 
покривеност 
насеља и 
територија 
услугама 
уређења и 
одржавања 
зеленила 

Број м2 јавних 
зелених 
површина на 
којима се 
уређује и 
одржава 
зеленило у 
односу на 
укупна број м2  
зелених 
површина 

1.300.000м2/укупан број 
м2 зелених површина 

1.300.000м2/укупан број 
м2 зелених површина 

1.300.000м2/укупан 
број м2 зелених 
површина 

Податак није 
достављен 

241,000,000   241,000,000 

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

  ПА 1102-0003 

Одржавање чистоће 
на површинама 
јавне намене 

Максимално 
могућа 
покривеност 
насеља и 
територије 
услугама 
одржавања 
чистоће јавних 
површина 

Степен 
покривености 
територије 
услугама 
одржавања 
чистоће и јавно-
прометних 
површина (број 
улица које се 
чисте у односу 
на укупан број 
улица у граду) 

954.067.000м2/укупно 
м2 јавно прометних 
површина 

954.067.000м2/укупно 
м2 јавно прометних 
површина 

954.067.000м2/укупно 
м2 јавно прометних 
површина 

Податак није 
достављен 

190,500,000   190,500,000 

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

ПА 1102-0004 Зоохигијена 

Унапређење 
заштите од 
заразних и 
других болести 
које преносе 
животиње 

Број ухваћених 
и збринутих 
паса и мачака 
луталица  

400 паса луталица 
смештених у 
прихватилишту 

400 паса луталица 
смештених у 
прихватилишту 

400 паса луталица 
смештених у 
прихватилишту 

Податак није 
достављен 

40,184,584   40,184,584 

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

Унапређење 
заштите од 
заразних и 
других болести 
које преносе 
инсекти 

Јавне површине 
на којима је 
рађена 
дезинсекција  
(у км2) 

20.432 ha 20.432 ha 20.432 ha 
Податак није 
достављен 

3,950,000   3,950,000 

Одељење за 
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 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

14,558,660   14,558,660 

Одељење за 
стамбено комуналне 
и имовинско правне 
послове/Градска 
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 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

80,654,644   80,654,644 

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

 П 1102-5020 

 Набавка, замена, 
реконструкција и 
санација котларница 
за грејање у 2021. 
години на 
територији града 
Крушевца 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

1,201,205   1,201,205 

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

 ПА 1102-0008 

Управљање и 
одржавање 
водоводне 
инфраструктуре и 
снабдевање водом 
за пиће 

Адекватан 
квалитет 
пружених 
услуга 
водоснабде-
вања 

Број кварова по 
км водоводне 
мреже                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 1 1 
Податак није 
достављен 

200,367,834   200,367,834 

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

1501 

ПРОГРАМ 3: 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

Повећање 
запослености на 
територији града 

 
Број становника 
града који су 
запослени на 
новим радним 
местима, а 
налазили су се 
на евиденцији 
НСЗ 
(разврстаних по 
полу и старости) 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

34,730,000  34,730,000 
Градска управа  
05511 /Начелник 
Градске  управе  

 ПА 1501-0001 

Унапређење 
привредног и 
инвестиционог 
амбијента 

Успоста-вљање 
функционалне 
пословне 
инфраструктуре 

Број корисника 
технолошких 
паркова, бизнис 
инкубатора и сл. 

25 25 25 
Податак није 
достављен 

10,530,000   10,530,000 

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

 



     38                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                        09.07.2022.  

 

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

ПА 1501/0002 

Мере активне 
политике 
запошљавања 

Повећање броја 
запослених кроз 
мере активне 
политике 
запошљавања 

Број 
новозапослених 
жена кроз 
реализацију 
мера активне 
политике 
запошљавања 

75 80 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

24,200,000   24,200,000 

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

 

1502 

ПРОГРАМ 4: 

РАЗВОЈ  

ТУРИЗМА 

Повећање 
прихода од 
туризма 

Пораст прихода 
од боравишне 
таксе 

42,57% 25% 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

52,163,696 35,360,000 87,523,696 

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

 

ПА 1502-0001 
Управљање 
развојем туризма 

Повећање 
квалитета 
туристичке 
понуде и услуге 

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

17 уређених и 
обележених/17 укупних 
локалитета= 100% 

17 уређених и 
обележених/17 укупних 
локалитета= 100% 

17 уређених и 
обележених/17 
укупних локалитета= 
100% 

17 уређених и 
обележених/17 
укупних локалитета= 
100% 

38,493,696 30,615,000 69,108,696 

Туристичка 
организација града 
Крушевца (05513) / 
Директор 

 

ПА 1502-0002 
Промоција 
туристичке понуде 

Адекватна 
промоција 
туристичке 
понуде града на 
циљаним 
тржиштима 

 
Број догађаја 
који промовишу 
туристичку 
понуду града у 
земљи и/или 
иностранству  
на којима 
учествује ТО 
града 

31 31 31 31 7,120,000 4,745,000 11,865,000 

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 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

6,550,000   6,550,000 

Служба за протокол 
и информисање/ 
05511-Градска 
управа/Шеф Службе  
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0101 

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИ-

ВРЕДА И 

РУРАЛНИ  

РАЗВОЈ 

Раст производње 
и стабилност 
дохотка 
произвођача 

 
Удео 
регистрованих 
пољопривредни
х газдинстава у  
укупном броју 
пољопривредни
х газдинстава 

8.04% 8.04% 8.04% 8.04% 58,050,000  58,050,000 
Градска управа 
05511/Начелник 
Градске управе  

 

ПА 0101-0001 

Подршка за 
спровођење 
пољопривредне 
политике у локалној 
заједници 

Стварање услова 
за развој и 
унапређење 
пољопри-вредне 
производње 

Број едукација 
намењених 
пољопри-
вредним 
произвођачима 
на територији 
града 

7 7 7 
Податак није 
достављен 

28,420,000   28,420,000 

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

 

ПА 0101-0002 
Мере подршке 
руралном развоју 

Унапређење 
руралног развоја 

 
Број 
регистрованих 
пољопривредни
х газдинстава 
која су 
корисници мера 
руралног развоја 
у односу на 
укупан број 
пољопривред-
них газдинстава 
 

8.04% 8.04% 8.04% 

Податак није 
достављен 

29,630,000   29,630,000 

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

 

разврстано 
према полу 
(жене) 
 

0.77% 0.77% 0.77%  
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0401 

ПРОГРАМ 6: 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Унапређење 
заштите природе 

Број подручја 
која су прогла-
шена зашти-
ћеним подру-
чјем III 
категорије 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

74,937,841  74,937,841 
Градска управа 
05511/Начелник 
Градске управе 

 

ПА 0401-0004 

Управљање 
отпадним водама и 
канализационом 
инфраструктуром 

Максимално 
могућа 
покривеност 
корисника и 
територије 
услугама 
уклањања 
отпадних вода 

Проценат 
покривености 
територије 
услугама 
прикупљања и 
одвођења 
отпадних вода 
(мерено кроз 
број насеља у 
односу на 
укупан број 
насеља) 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

45,615,413   45,615,413 

Одељење за 
стамбено комуналне 
и имовинско правне 
послове/05511-
Градска управа - 
Начелник Одељења 

 

ПА 0401-0002 

Праћење квалитета 
елемената животне 
средине 

Праћење у 
складу са 
прописаним 
законским 
обавезама 

Број урађених 
мониторинга  

4 пута годишње на 12 
мерних места  

4 пута годишње на 12 
мерних места  

4 пута годишње на 12 
мерних места  

Податак није 
достављен 

8,000,000   8,000,000 

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

 

  
ПА 0401-0001 

Управљање 
заштитом животне 
средине 

Испуњење 
обавеза у складу 
са Законом у 
домену 
постојања 
стратешких и 
оперативних 
планова као и 
мера заштите 

Усвојен програм 
заштите 
животне 
средине са 
акционим 
планом 

Усвојен  2015. и важи 
до 2024. године 

Усвојен  2015. и важи до 
2024. године 

Усвојен 2015. и важи 
до 2024. године 

Усвојен 2015. и важи 
до 2024. године 

2,250,000   2,250,000 

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

 

  
ПА 0401-0006 

Управљање осталим 
врстама отпада 

Одрживо 
управљање 
осталим врстама 
отпада 

Број очишћених 
"дивљих" 
депонија 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

9,017,568   9,017,568 

Одељење за 
инвестиције, 
привреду и заштиту 
животне 
средине/05511-
Градска управа/ 
Начелник Одељења  
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 П 0401-5024 

  
Набавка, замена, 
реконструкција и 
санација котларница 
за грејање у 2022. 
години (ОШ 
"Станислав 
Бинички" Јасика) 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

10,054,860   10,054,860 

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

 

0701 

ПРОГРАМ 7: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУК-

ТУРА 

Развијеност 
инфраструктуре 
у контексту до-
приноса социо-
економском 
развоју 

Дужина 
изграђених 
саобраћајница 
које су у 
надлежности 
града (у км) 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

1,335,880,672 296 1,335,880,968 
Градска управа 
(05511) / Начелник 
Градске управе 

 

ПА 0701-0002 

Управљање и 
одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

Одржавање 
квалитета путне 
мреже кроз ре-
конструкцију и  
редовно одржа-
вање асфалтног 
покривача 

Број километара 
санираних и/или 
реконструисани
х путева 

12 12 12 
Податак није 
достављен 

1,271,460,672   1,271,460,672 

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

 

ПA 0701-0005 

Унапређење 
безбедности 
саобраћаја 

      44,420,000   44,420,000 

Одељење за 
стамбено комуналне 
и имовинско правне 
послове/05511-
Градска управа - 
Начелник Одељења  

 

П 0701-5008 Источна обилазница 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

20,000,000   20,000,000 

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

 

П 0701-4004 
CIVITAS  
SUMPs-Up  

Подизање 
капацитета 
службеника 
Градске управе у 
области 
планирања 
одрживе урбане 
мобилности 

Број 
службеника који 
учествују у 
пројектним 
активностима 

2 2 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

  296 296 

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

 

Број 
спроведених 
кампања из 
области 
одрживе урбане 
мобилности 

1 Податак није достављен  
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2002 

ПРОГРАМ 8: 

ПРЕДШКО-

ЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ  

Повећање 
обухвата деце 
предшколским 
васпитањем и 
образовањем 

Проценат деце 
која су уписана 
у предшколске 
установе (број 
деце која су 
уписана у 
предшколске 
установе у 
односу на 
укупан број деце 
у граду (јаслена 
група, 
предшколска 
група и 
припремни 
предшколски 
програм) 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

508,338,000 39,017,101 547,355,101 

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

 

ПА 2002-0002 

Функционисање и 
остваривање 
предшколског 
васпитања и 
образовања у ПУ 
"Ната Вељковић" 

Обезбеђени 
адекватни 
услови за 
васпитно- 
образовни рад са 
децом уз 
повећан обухват 

Просечан број 
деце у групи 
(јаслена, 
предшколски, 
припремни 
предшколски 
програм) 

Јаслена група 16 
Деца од 3-5,5 година 25 
Групе ППП-целодневни 
22 
Полудневни боравак 
ППП 16 
Болничка група  15 

Јаслена група 16 
Деца од 3-5,5 година 25 
Групе ППП-целодневни 
22 
Полудневни боравак 
ППП 16 
Болничка група  15 

Јаслена група 16 
Деца од 3-5,5 година 
25 
Групе ППП-
целодневни 22 
Полудневни боравак 
ППП 16 
Болничка група  15 

Јаслена група 16 
Деца од 3-5,5 година 
25 
Групе ППП-
целодневни 22 
Полудневни боравак 
ППП 16 
Болничка група  15 

506,938,000 39,017,101 545,955,101 

Предшколска 
установа "Ната 
Вељковић" (05572) / 
Директор ПУ "Ната 
Вељковић"  

 

Просечан број 
деце по 
васпитачу (јасле, 
предшколски и 
припремни 
предшколски 
програм) 

Јаслице 11, 
Предшколски 14,55,  
ППП 14 

Јаслице 11, 
Предшколски 14,55,  
ППП 14 

Јаслице 11, 
Предшколски 14,55,  
ППП 14 

Јаслице 11, 
Предшколски 14,55,  
ППП 14 

 

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

12.77% 12.77% 12.77% 12.77%  

Унапређење 
квалитета 
предшколског 
образовања и 
васпитања   

Број посебних и 
специјалних 
програма у 
објекту 
предшколске 
установе 

15 15 15 15  
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Проценат 
стручних 
сарадника који 
су добили 
најмање 24 бода 
за стручно 
усавршавање 
кроз учешће на 
семинарима на 
годишњем 
нивоу у односу 
на укупан број 
стручних 
сарадника 

32% 65% 85% 100%  

Број објеката у 
којима су 
извршена 
инвестициона 
улагања на 
годишњем 
нивоу, у односу 
на укупан број 
објеката ПУ 

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

  
П-2002-5018 

"Инклузивно 
предшколско 
образовање и 
васпитање" 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

1,400,000   1,400,000 

Градска управа 
05511/Начелник 
Градске управе 

 

             

2003 

ПРОГРАМ 9: 

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ  

Потпуни 
обухват 
основним 
образовањем и 
васпитањем 

Обухват деце 
основним 
образовањем 
(разложено 
према полу) 

9645  
(4927 девојчица и 4718 
дечака) 

9645  
(4927 девојчица и 4718 
дечака) 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

444,074,831   444,074,831 

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

 

ПА 2003-0001 

Реализација 
делатности 
основног 
образовања 

Трансфер (тип 
програмске 
активности за 
коју није нео-
пходно дефи-
нисати циљеве и 
показатеље 
учинка) 

          292,043,401   292,043,401 

Градска управа 
05511/Основне 
школе/Начелник 
Градске 
управе/директори 
школа 
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ПА 2003-0001 

Реализација 
делатности школа 
ван територије града 
Крушевца 

Повећање 
доступности и 
приступачности 
основног 
образовања деци 

Проценат деце 
којој је 
обезбеђена 
бесплатна 
исхрана у 
односу на 
укупан број деце 

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

Градска управа 
05511/Начелник 
Градске управе  

 

П 2003-5019 

Капитално 
одржавање објеката 
основних школа на 
територији града 
Крушевца 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

139,477,171   139,477,171 

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

 

П 2003-5004 

Изградња 
фискултурне сале у 
ОШ "Кнез Лазар" 
Велики Купци 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

9,618,300   9,618,300 

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

 

П 2003-5015 

Реконструкција ОШ 
"Бранко 
Радичевић"- 
Макрешане  

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

935,959   935,959 

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

 

             

2004 

ПРОГРАМ 10: 

СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ  

Повећање 
обухвата 
средњо-
школског 
образовања 

Број деце која су 
обухваћена 
средњим 
образовањем 
(разложен по 
полу) 

5210  
(2575 дечака и 2635 
девојчица) 

5210  
(2575 дечака и 2635 
девојчица) 

5215  
(2578 дечака и 2637 
девојчица) 

Податак није 
достављен 

119,747,838 1,646,090 121,393,928 

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

 

ПА 2004-0001 

Реализација 
делатности средњег 
образовања 

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

      112,344,639   112,344,639 

Градска управа 
05511/Средње 
школа/Начелник 
Градске управе 
/директори средњих 
школа 

 

ПА 2004-0012 

Функционисање 
Центра за стручно 
усавршавање 

      7,403,199 1,646,090 9,049,289 

Директор Центра за 
стручно 
усавршавање 
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0902 

ПРОГРАМ 11: 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 

Повећање 
доступности 
права и услуга 
социјалне 
заштите 

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

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

309,842,818  309,842,818 

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

 

ПА 0902-0001 

Једнократне помоћи 
и други облици 
помоћи 

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

          70,856,694   70,856,694 

Градска управа 
05511 (Центар за 
социјални рад - 
00231)/Начелник 
Градске управе 
/Директор Центар за 
социјални рад  

 

ПА 0902-0002 

Породични и 
домски смештај, 
прихватилишта и 
друге врсте 
смештаја 

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

          3,500,000   3,500,000 

Градска управа 
05511 (Центар за 
социјални рад - 
00231)/Начелник 
Градске управе 
/Директор Центар за 
социјални рад 

 

ПА 0902-0017 

Саветодаво-
терапијске и 
социјално 
едукативне услуге 

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

          68,389,029   68,389,029 

Градска управа 
05511 (Центар за 
социјални рад - 
00231)/Начелник 
Градске управе 
/Директор Центар за 
социјални рад 

 

ПА 0902-0016 
Дневне услуге у 
заједници 

Подстицање 
развоја 
разноврсних 
социјалних и 
других услуга у 
заједници 

Број удружења/ 
хуманитарних 
организација 
која добијају 
средства из 
буџета града 

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

Одељење за 
друштвене 
делатности /05511-
Градска 
управа/Начелник 
Одељења  
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Унапређење 
доступности и 
ефикасности 
дневних услуга 
у заједници за 
стара лица 

Удео броја 
еквивалентних 
корисника по 
моделу интези-
вног пружања 
услуге у броју 
становника 
старијих од 65 
година 

417/22836=1.83% 417/22836=1.83% 417/22836=1.83% 417/22836=1.83% 50,500,000   50,500,000 

 

 

 

ПА 0902-0018 

Подршка 
реализацији 
програма Црвеног 
крста 

Социјално 
деловање- 
олакшавање 
људске патње 
пружањем 
неопходне 
ургентне помоћи 
лици-ма у 
невољи, 
развијањем 
солидарности 
међу људима, 
организовањем 
различитих 
облика помоћи 

Број акција на 
прикупљању 
различитих 
врста помоћи  

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

Градска управа 
05511 /Црвени крст 
Крушевац)/ 
Начелник Градске 
управе /Секретар 
Црвеног крста 
Крушевац 

 

Број корисника 
народне кухиње 
(или број 
подељених 
оброка у 
народној 
кухињи) 

650 корисника Народне 
кухиње 

650 корисника Народне 
кухиње 

650 корисника 
Народне кухиње 

650 корисника 
Народне кухиње 

16,000,000   16,000,000  

ПА 0902-0019 
Подршка деци и 
породици са децом 

Унапређење 
услуга социјалне 
заштите за децу 
и породицу 

Број корисника 
услуга  

385+90  
мушкарци 190+45,  
жене 195+45 

400+100  
мушкарци 200+50, 
жене 200+50 

400+100  
мушкарци 
200+50,жене 200+50 

400+100  
мушкарци 200+50, 
жене 200+50 

65,300,000   65,300,000 

Одељење за 
друштвене 
делатности 
05511-Градска 
управа/Начелник 
Одељења 

 

170+24  
 муш. 88+14,же. 82+10 

190+30  
 муш. 95+15,же. 95+15 

190+30   
муш. 95+15,же. 95+15 

190+30  
 муш .95+15,же. 95+15 

 

Унапређење 
популационе 
политике 

Број мера мате-
ријалне 
подршке 
намењен мерама 
локалне попу-
лационе поли-
тике (нпр. подр-
шка материн-
ству, подршка 
породиљама, 
накнада за 
новорођену 
децу) 

9 9 9 9  
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ПА 0902-0021 
Подршка особама са 
инвалидитетом 

Обезбеђивање 
услуга социјалне 
заштите за 
старије и 
одрасле са 
инвалиди-тетом 

Број услуга 8 9 10 10 10,994,343   10,994,343 

Центар за особе са 
инвалидитетом-
80829/Директор 
Центрa за особе са 
инвалидитетом 

 

П 0902-5001 

Изградња 
стамбених јединица 
на територији града 
за реша-вање 
стамбених потреба 
избеглица у оквиру 
Регионалног 
стамбеног програма 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

11,285,888   11,285,888 

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

 

1801 

ПРОГРАМ 12: 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Унапређење 
здравља 
становни-штва 

 
Покривеност 
становништва 
примарном 
здравственом 
заштитом 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

45,098,000  45,098,000 
Градска управа 
05511/Начелник 
Градске управе  

 

ПА 1801-0001 

Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите 

Унапређење 
доступности , 
квалитета и 
ефикасности 
ПЗЗ 

Проценат 
реализације 
планова 
инвестирања у 
објекте и 
опрему установа 
ПЗЗ 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

42,288,000   42,288,000 

Градска управа 
05511//Начелник 
Градске управе - 
директор Дома 
здравља и директор 
Апотекарске 
установе 

 

ПА 1801-0002 Мртвозорство 

Админи-
страција и 
управљање (тип 
програ-мске 
акти-вности за 
коју није 
неопходно 
дефинисати 
циљеве и 
показатеље 
учинка) 

          1,560,000   1,560,000 

Одељење за општу 
управу и заједничке 
послове/05511-
Градска 
управа/Начелник 
Одељења 
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ПА 1801-0003 

Спровођење 
активности из 
области друштвене 
бриге за јавно 
здравље 

Стварање услова 
за очување и 
унапређење 
здравља 
становни-штва 

Број посебних 
програма и 
пројеката из 
области јавног 
здравља 

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

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

 

1201 

ПРОГРАМ 13: 

РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИ-

САЊА 

Подстицање 
развоја културе  

Број 
реализованих 
програма на 
1000 становника 
који доприносе 
остваривању 
општег интереса 
у култури 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

328,196,000 37,205,846 365,401,846 

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

 

ПА 1201-0001 
Функциони-сање 
установа културе 

Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа 
културе 

Број запослених 
у установама 
културе у 
односу на 
укупан број 
запослених у 
ЈЛС 

176/2002=8,8% 176/2002=8,8% 176/2002=8,8% 176/2002=8,8% 272,627,500 24,405,541 297,033,041 

Установе културе-
71144/Директори 
установа културе  

 

ПА 1201-0002 

Јачање културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 

Унапређење 
разноврсности 
културне понуде 

Број програма и 
пројеката 
подржаних од 
стране града 
намењених 
осетљивим 
друштвеним 
групама 

23 24 24  16,818,500 12,800,305 29,618,805 

Установе културе-
71144/Директори 
установа културе  

 

ПА 1201-0002 

Јачање културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 

Унапређење 
разноврсности 
културне понуде  

Број програма и 
пројеката 
удружења 
грађана 
подржаних од 
стране града 

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

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

 

П 1201-4017 

Крушевачка нахија 
од 1804. до 1833. 
године 

податак није 
достављен 

податак није 
достављен 

  податак није достављен 
податак није 
достављен 

податак није 
достављен 

2,200,000   2,200,000 

Установе културе-
71144/Директор 
Народног музеја 

 

П 1201-4018 

Трећа фаза набавке 
опреме за 
спровођење процеса 
конзервације и 
рестаурације 
предмета из збирки 
Народног музеја 
Крушевац 

податак није 
достављен 

податак није 
достављен 

  податак није достављен 
податак није 
достављен 

податак није 
достављен 

1,650,000   1,650,000 

Установе културе-
71144/Директор 
Народног музеја 
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ПА 1201-0003 

Унапређење 
система очувања и 
представљања 
културно-
историјског наслеђа 

Очување и 
заштита 
културног 
наслеђа 

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

податак није достављен податак није достављен 
податак није 
достављен 

податак није 
достављен 

12,000,000   12,000,000 

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

 

ПА 1201-0004 

Остваривање и 
унапређивање 
јавног интереса у 
области јавног 
информисања 

Повећана 
понуда 
квалитетних 
медијских 
садржаја из 
области 
друштвеног 
живота локалне 
заједнице 
 

Број 
програмских 
садржаја 
подржаних на 
конкурсима 
јавног 
информисања 

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

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

 

1301 

ПРОГРАМ 14: 

РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ 

Обезбеђивање 
услова за 
бављење 
спортом свих 
грађана и 
грађанки града  

 
Број спортских 
организација 
преко којих се 
остварује јавни 
интерес у 
области  
спорта 
 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

245,274,141 27,690,764 272,964,905 

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

 

ПА 1301-0001 

Подршка локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима 

Унапређење 
подршке 
локалним 
спортским 
организацијама 
преко којих се 
остварује јавни 
интерес у 
области спорта  

 
Број годишњих 
програма 
спортских 
организација 
финансираних 
од стране града 

59 60 60 60 

60,000,000   60,000,000 

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

 

Број посебних 
програма 
спортских 
организација 
финансираних 
од стране града 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 
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ПА 1301-0004 

Функционисање  
Установе за 
физичку културу 
"Спортски  центар" 
Крушевац 

Обезбеђи-вање 
услова за рад 
установа из 
области спорта 

Број спортских 
организација 
које користе 
услуге установе 
из области 
спорта 

47 47 47 47 

102,148,700 27,690,764 129,839,464 

Установа за физичку 
културу "Спортски 
центар" Крушевац - 
96403/Директор 
Установе за физичку 
културу "Спортски 
центар"  

 

Степен 
искоришћења 
капацитета 
установе 
 

85% 85% 85% 85%  

ПА 1301-0005 

Спровођење 
омладинске 
политике 

Подршка 
активном 
укључивању 
младих у 
различите 
друштвене 
активности 

Број младих 
корисника 
услуга мера 
омладинске 
политике 

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

9,684,000   9,684,000 

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

 

Број младих 
жена корисника 
услуга 
 

800 800 900 900  

Број младих 
корисника 
услуга мера 
омладинске 
политике 
(разврстане по 
полу)  

Свет,награде:студенти 
1 дечак,ученици27 (14 
дечака и 13 
девојчица),Видов.наг.у
ченици 113-48 дечака и 
65 девојчица, 
стипендије студенти 
12-3 дечака и 9 
девојчица, ученици  
12-4 дечака и 8 
девојчица 

Свет,награде:студенти 
1 дечак,ученици27 (14 
дечака и 13 
девојчица),Видов.наг.у
ченици 113-48 дечака и 
65 девојчица, 
стипендије студенти 
12-3 дечака и 9 
девојчица, ученици  
12-4 дечака и 8 
девојчица 

Свет,награде:студент
и 1 дечак,ученици27 
(14 дечака и 13 
девојчица),Видов.наг.
ученици 113-48 
дечака и 65 
девојчица, стипендије 
студенти 12-3 дечака 
и 9 девојчица, 
ученици 12-4 дечака 
и 8 девојчица 

 
Свет, награде: 
студенти 1 
дечак,ученици27   
(14 дечака и 13 
девојчица),Видов.наг.
ученици 113-48 
дечака и 65 девојчица, 
стипендије студенти 
12-3 дечака и 9 
девојчица, ученици 
12-4 дечака и 8 
девојчица 
 

 

П 1301-5010 
Стадион Јединство 
Мало Головоде 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

51,441,441   51,441,441 

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

 

П 1301-5023 Скејт парк 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

 Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

22,000,000   22,000,000 

Одељење за 
друштвене 
делатности/05511-
Градска управа/ 
Начелник Одељења  
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0602 

ПРОГРАМ 15: 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 
Одрживо упра-
вно и финан-
сијско функцио-
нисање града у 
складу са надле-
жностима и по-
словима локалне 
самоуправе 

Однос броја 
запослених у 
граду и законом 
утврђеног 
максималног 
броја 
запослених  

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

807,322,833 35,834,085 843,156,918 

Градска управа 
05511-Градска 
управа-Начелник 
Градске управе 

 

ПА 0602-0001 
Функцио-нисање 
Градске управе 

Функциони-
сање управе  

Проценат 
попуњености 
радних места 
која подра-
зумевају вођење 
управног 
поступка 

90% 90% 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

661,140,457 32,802,933 693,943,390 

Градска управа 
05511/Начелник 
Градске управе  

 

П 0602-4016 

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

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

1,600,000   1,600,000 

Градска управа 
05511/Начелник 
Градске управе 

 

ПА 0602-0001 

Функциони-сање 
Службе месних 
заједница 

Функциони-
сање Службе 

Проценат 
решених 
предмета у 
калeндарској 
години 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

50,020,000   50,020,000 

Служба Месних 
заједница 
66372/Шеф Службе  

 

ПА 0602-0002 
Функцио-нисање 
месних заједница 

Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног стано-
вништва 
деловањем 
месних 
заједница 

Број 
иницијатива/пре
длога месних 
заједница према 
граду у вези са 
питањима од 
интереса за 
локално 
становништво 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

21,205,909 3,031,152 24,237,061 

Месне заједнице 
71145/Председници 
савета месних 
заједница 

 

ПА 0602-0004 
Градско 
правобрани-лаштво 

Заштита 
имовинских 
права и интереса 
града 

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

1100/1100=100% 1100/1100=100% 1100/1100=100% 
Податак није 
достављен 

5,064,000   5,064,000 

Градско правобрани-
лаштво 96446-
/Градски 
правобранилац  
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ПА 0602-0005 Омбудсман 

Обезбеђена 
заштита права 
грађана пред 
управом и јавним 
службама града 
и контрола над 
повредама про-
писа и општих 
аката града 

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

99% 100% 100% 
Податак није 
достављен 

3,569,000   3,569,000 

Заштитник грађана 
64484/Заштитник 
грађана  

 

ПА 0602-0009 
Текућа буџетска 
резерва 

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

          10,773,467   10,773,467 

Одељење за 
финансије/05511-
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/05511-
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 идентифи-
кованих 
објеката 
критичне 
инфраструктуре 
(мостови) 

96 90 88 
Податак није 
достављен 

48,950,000   48,950,000 

Одељење за послове 
одбране и ванредне 
ситуације/05511-
Градска 
управа/Начелник 
Одељења  
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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) 
 

          48,717,000  48,717,000 

Одељење за послове 
органа града/05511-
Градска 
управа/Начелник 
Одељења  

 

ПА 2101-0001 
Функционисање 
Скупштине 

Функциони-
сање локалне 
скупштине 

Број седница 
скупштине 

8 8 8 
Податак није 
достављен 

35,772,000   35,772,000 

 
Скупштина града 
10006/ 
Председник 
Скупштине 

 

ПА 2101-0002 
Функционисање 
Градоначелника 

Функциони-
сање извршних 
органа 

Број донетих 
аката 

500 500 500 
Податак није 
достављен 

11,845,000   11,845,000 

 
Градоначелник 
10005/ 
Градоначелник  

 

ПА 2101-0002 
Функционисање 
Градског већа 

Функциони-
сање извршних 
органа 

Број седница 
извршних 
органа 

40 40 40 
Податак није 
достављен 

1,100,000   1,100,000 

 
63859-Градско 
веће/Председник 
Градског већа-
Градоначелник  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

0501 

 

 

ПРОГРАМ 17: 

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

Смањење 
потрошње 
енергије 

Укупна 
потрошња 
примарне 
енергије у 
јавним зградама 
(ten) 

Податак није  
достављен 

Податак није 
 достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

51,796,055  51,796,055 
05511-Градска 
управа/Начелник 
Градске управе 

 

П 0501-5007 

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

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

Процентуално 
смањење 
потрошње 
енергије 

мин. 30% Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

13,900,000   13,900,000 

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

 

П 0501-5006 

Локални развој 
отпоран на 
климатске промене 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

5,819,780   5,819,780 

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

 

П 0501-5017 
Реконструкција 
вртића "Звончић" 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није достављен Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

10,580,000   10,580,000 

Одељење за 
инвестицију, 
привреду и заштиту 
животне 
средине/05511-
Градска 
управа/Начелник 
Одељења 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

П 0501-4009 
Пројекат енергетске 
ефикасности 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

  
Податак није  
достављен 

Податак није 
достављен 

Податак није  
достављен 

14,564,864   14,564,864 

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

 

П 0501-5025 

Енергетска санација 
објекта ОШ "Свети 
Сава" Читлук 
заменом спољне 
столарије 

Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

  Податак није достављен 
Податак није 
достављен 

Податак није 
достављен 

6,931,411   6,931,411 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     У К У П Н О: 5,509,431,190 176,754,182 5,686,185,372 
  

 

 
 

 
Члан 10. 

 
Члан 10. мења се и гласи: 

 
„Члан 10. 

 
Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину стална буџетска резерва планирана је у износу од 10.000.000 динара. Ова средства нису трошена. Одлуком о 

ребалансу буџета града Крушевца за 2022. годину средства сталне буџетске резерве умањена су за 5.000.000 динара, тако да укупан план ових средстава износи 5.000.000 
динара или 0,1% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине планираних за буџетску 2022. годину. 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 10.000.000 динара. Ова средства су до израде Одлуке о 
ребалансу буџета града Крушевца за 2022. годину утрошена у износу од 3.948.622 динара, односно на плану је остало 6.051.378 динара. Одлуком о ребалансу буџета 
града Крушевца за 2022. годину средства текуће буџетске резерве увећана су за 4.722.089 динара, тако да укупан план ових средстава износи 10.773.467 динара или 
0,2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине планираних за буџетску 2022. годину.“ 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 11. 
 

Члан 11. мења се и гласи: 

 

„Члан 11. 

 

 Расходи и издаци буџета у износу од 5.509.431.190 динара и расходи и издаци из других извора буџетских корисника у износу од 176.754.182 динара, распоређени 

су по корисницима, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања, и то: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1  00 10006        СКУПШТИНА 

ГРАДА 

                                    

    2101      ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

                        

     0001     ПА: 

Функционисање 

Скупштине  

                        

       111   Извршни и 

законодавни 

органи 

                        

                                   

        1 411000 Плате,  додаци и 

накнаде 

запослених 

(зараде) 4,655,000      4,655,000            4,655,000 0.08% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

        2 412000 Социјални 

доприноси на терет 

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

        3 414000 Социјална давања 

запосленима 201,000      201,000            201,000  

        4 421000 Стални трошкови 7,000,000      7,000,000            7,000,000 0.12% 

        5 422000 Трошкови 

путовања  5,000      5,000            5,000  

        6 423000 Услуге по уговору 19,155,000      19,155,000            19,155,000 0.34% 

        7 424000 Специјализоване 

услуге 300,000      300,000          300,000 0.01% 

        8 481000 Дотације 

невладиним 

организацијама 

(политичке 

партије) 3,686,000      3,686,000            3,686,000 0.06% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 35,772,000           35,772,000                   35,772,000 0.63% 

          Извори 

финансирања                               

          01 Општи приходи 

и примања буџета  35,772,000                             

                                               

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 16 

ПРЕКО 

СКУПШТИНЕ 

ГРАДА: 35,772,000           35,772,000                   35,772,000 0.63% 

          Укупно 

Скупштина 

града: 35,772,000           35,772,000                   35,772,000 0.63% 

                                   

          УКУПНО 

РАЗДЕО 1: 35,772,000           35,772,000                   35,772,000 0.63% 

                                   

2  01 10005        ГРАДОНАЧЕ-

ЛНИК 

                                    

    2101      ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

                        

     0002     ПА: 

Функционисање 

Градоначелника 

                        

       111   Извршни и 

законодавни 

органи 

                        

                                   

        9 411000 Плате,  додаци и 

накнаде запо-

слених (зараде) 4,040,000      4,040,000            4,040,000 0.07% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

        10 412000 Социјални 

доприноси на терет 

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

        11 414000 Социјална давања 

запосленима 134,000      134,000            134,000   

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

        13 422000 Трошкови 

путовања  1,000,000      1,000,000            1,000,000 0.02% 

        14 423000 Услуге по уговору 5,696,000      5,696,000            5,696,000 0.10% 

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

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 11,845,000           11,845,000                   11,845,000 0.21% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  11,845,000                                   

                                  

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 16 

ПРЕКО 

ГРАДОНА-

ЧЕЛНИКА: 11,845,000           11,845,000                   11,845,000 0.21% 

          Укупно 

Градоначелник: 11,845,000           11,845,000                   11,845,000 0.21% 

                                  

          УКУПНО 

РАЗДЕО 2: 11,845,000           11,845,000                   11,845,000 0.21% 

                                   

3  02 63859            ГРАДСКО ВЕЋЕ                                     

    2101      ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ                         

     0002     ПА: 

Функционисање 

Градског већа                         

       111   Извршни и 

законодавни 

органи                         

                                   

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

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 1,100,000           1,100,000                   1,100,000 0.02% 
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          Извори 

финансирања                               

          01 Општи приходи 

и примања буџета  1,100,000                             

                                               

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 16 

ПРЕКО 

ГРАДСКОГ 

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

          Укупно Градско 

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

                                   

          УКУПНО 

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

           
                        

4  03 96446        ГРАДСКО 

ПРАВОБРА-

НИЛАШТВО                                     

    0602      ПРОГРАМ 15: 

ОПШТЕ УСЛУ-

ГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ                         

     0004     ПА: Градско 

правобрани-

лаштво                         

       330   Судови                         

                                   

        17 411000 Плате,  додаци и 

накнаде 

запослених 

(зараде) 4,163,000      4,163,000            4,163,000 0.07% 

        18 412000 Социјални 

доприноси на терет 

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

        19 414000 Социјална давања 

запосленима 201,000      201,000            201,000   

        20 422000 Трошкови 

путовања 5,000      5,000            5,000   

          Укупно 

програмска 

активност 0004: 5,064,000           5,064,000                   5,064,000 0.09% 
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          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  5,064,000                                   

                                   

          УКУПНО ПРО-

ГРАМ 15 ПРЕКО 

ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИ-

ЛАШТВА: 5,064,000           5,064,000                   5,064,000 0.09% 

          Укупно Градско 

правобранилаштво: 5,064,000           5,064,000                   5,064,000 0.09% 

                                   

          УКУПНО 

РАЗДЕО 4: 5,064,000           5,064,000                   5,064,000 0.09% 

           
                  

5  04 64484        ЗАШТИТНИК 

ГРАЂАНА                                     

    0602      ПРОГРАМ 15: 

ОПШТЕ УСЛУ-

ГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ                         

     0005     ПА: Омбудсман                         

       330   Судови                         

                                   

        21 411000 Плате,  додаци и 

накнаде запосле-

них (зараде) 2,935,000      2,935,000            2,935,000 0.05% 

        22 412000 Социјални 

доприноси на терет 

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

        23 414000 Социјална давања 

запосленима 134,000      134,000            134,000   

          Укупно 

програмска 

активност 0005: 3,569,000           3,569,000                   3,569,000 0.06% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  3,569,000                                   

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 15 

ПРЕКО 

ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА: 3,569,000           3,569,000                   3,569,000 0.06% 

          Укупно 

Заштитник 

грађана: 3,569,000           3,569,000                   3,569,000 0.06% 

                                   

          УКУПНО 

РАЗДЕО 5: 3,569,000           3,569,000                   3,569,000 0.06% 



       09.07.2022.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                               61 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

6  05 05511           ГРАДСКА 

УПРАВА                                     

    1101      ПРОГРАМ 1: 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ                         

     0001     ПА: Просторно и 

урбанистичко 

планирање                         

       620   Развој заједнице                         

        114 515000 Нематеријална 

имовина 60,000,000      60,000,000            60,000,000 1.06% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 60,000,000           60,000,000                   60,000,000 1.06% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  60,000,000                                   

           
                        

     0006     ПА: Означавање 

назива улица, 

тргова и зграда 

кућним бројевима                         

       620   Развој заједнице                         

                                   

        292 426000 Материјал       8,174,900 8,174,900            8,174,900 0.14% 

          Укупно 

програмска 

активност 0006:           8,174,900 8,174,900                   8,174,900 0.14% 

          Извори 

финансирања                                     

          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и 

трансфера  из 

ранијих година - 

уплата 

Министарства 

државне управе и 

локалне 

самоуправе из 

2021. године           8,174,900                         

                                               

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 1 

ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 60,000,000         8,174,900 68,174,900                   68,174,900 1.20% 
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    1102      ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ                         

     0001     ПА: Управљање/ 

одржавање 

јавним 

осветљењем                          

       640   Улична расвета                         

           
                        

        119 421000 Стални трошкови 52,000,000      52,000,000            52,000,000 0.91% 

        120 424000 Специјализоване 

услуге 2,400,000      2,400,000            2,400,000 0.04% 

        121 425000 Текуће поправке и 

одржавање  46,000,000      46,000,000            46,000,000 0.81% 

        122 444000 Пратећи трошкови 

задуживања 100,000      100,000            100,000   

        123 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти                        

        124 513000 Остале некретнине 

и опрема                         

        295 515000 Нематеријална 

имовина 169,638      169,638            169,638   

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 100,669,638           100,669,638                   100,669,638 1.77% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  100,669,638                                   

           
                        

      5003    П: 

Реконуструкција, 

рационализација 

и одржавање 

јавног осветљења 

у насељеним 

местима града 

Крушевца                         

       640   Улична расвета                         

           
                        

        126 513000 Остале некретнине 

и опрема 63,000,000      63,000,000            63,000,000 1.11% 

          Укупно пројекат 

5003: 63,000,000           63,000,000                   63,000,000 1.11% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  63,000,000                                   
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      5002    П: Реконустру-

кција, рационали-

зација и 

одржавање 

преосталог јавног 

осветљења на 

територији града 

Крушевца                         

       640   Улична расвета                         

           
                        

        125 513000 Остале некретнине 

и опрема 41,000,000      41,000,000            41,000,000 0.72% 

          Укупно пројекат 

5002: 41,000,000           41,000,000                   41,000,000 0.72% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  41,000,000                                   

           
                        

     0002     ПА: Одржавање 

јавних зелених 

површина                          

       540   Заштита биљног 

и животињског 

света и крајолика                         

                                   

        105 424000 Специјализоване 

услуге 210,500,000  500,000  30,000,000  241,000,000            241,000,000 4.24% 

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 210,500,000   500,000   30,000,000   241,000,000                   241,000,000 4.24% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  210,500,000                       

          08 Добровољни 

трансфери од 

физичких и 

правних лица - 

донација за 

уређење простора 

"Цвет" у парку 

Багдала)    500,000                     

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година - 

пренета средства 

од општих прихода 

буџета         30,000,000                           
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     0003     ПА: Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене                          

       510   Управљање 

отпадом                         

                                   

        101 421000 Стални трошкови 170,500,000    20,000,000  190,500,000            190,500,000 3.35% 

          Укупно 

програмска 

активност 0003: 170,500,000       20,000,000   190,500,000                   190,500,000 3.35% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  170,500,000                       

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година - 

пренета средства 

од општих прихода 

буџета         20,000,000                           

                             

     0004     ПА: Зоохигијена                         

       560   Заштита животне 

средине некласи-

фикована на 

другом месту 

                        

                                   

        110 424000 Специјализоване 

услуге  18,950,000      18,950,000            18,950,000 0.33% 

           
                  

        111 485000 Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од стране 

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

        112 511000 Зграде и грађе-

вински објекти 20,184,584      20,184,584           20,184,584 0.35% 

          Укупно 

програмска 

активност 0004: 44,134,584           44,134,584                   44,134,584 0.78% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  44,134,584                                   

                                   

     0006     ПА: Одржавање 

гробаља и 

погребне услуге                       

       660   Послови стано-

вања и заједнице 

некласификовани 

на другом месту                       
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        127 511000 Зграде и грађеви-

нски објекти       58,790 58,790           58,790   

        128 541000 Земљиште 12,000,000    2,499,870  14,499,870           14,499,870 0.26% 

          Укупно 

програмска 

активност 0006: 12,000,000       2,499,870 58,790 14,558,660                   14,558,660 0.26% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  12,000,000                       

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година - 

пренета средства 

од самодоприноса 

месних заједница 

при гашењу рачуна 

крајем 2017. 

године      2,499,870                  

          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и 

трансфера  из 

ранијих година - 

пренета средства 

донација из 2021. 

године           58,790                         

           
                       

     0007     ПА: Производња 

и дистрибуција 

топлотне енергије                         

       436   Остала енергија                         

           
                        

        85 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 65,034,000   15,620,644   80,654,644           80,654,644 1.42% 

          Укупно 

програмска 

активност 0007: 65,034,000     15,620,644     80,654,644                   80,654,644 1.42% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  65,034,000                       

          09 Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине        15,620,644                             
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      5020    П: Набавка, 

замена, 

реконструкција и 

санација 

котларница за 

грејање у 2021. 

години на 

територији града 

Крушевца                         

       560   Заштита животне 

средине 

некласифико-

вана на другом 

месту                         

        293 511000 Зграде и грађе-

вински објекти  23,554      23,554           23,554  

        113 513000 Остале некретнине 

и опрема 1,177,651      1,177,651           1,177,651 0.02% 

          Укупно пројекат 

5020: 1,201,205           1,201,205                   1,201,205 0.02% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  1,201,205                                   

           
                        

     0008     ПА: Управљање и 

одржавање 

водоводне 

инфраструктуре и 

снабдевање водом 

за пиће                          

       630   Водоснабдевање 
                        

                                   

        115 421000 Стални трошкови 2,500,000      2,500,000            2,500,000 0.04% 

        116 424000 Специјализоване 

услуге  100,000      100,000            100,000   

        117 425000 Текуће поправке и 

одржавање 18,000,000      18,000,000            18,000,000 0.32% 

        118 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 153,696,090   25,920,000 151,744  179,767,834           179,767,834 3.16% 

          Укупно 

програмска 

активност 0008: 174,296,090     25,920,000 151,744   200,367,834                   200,367,834 3.52% 

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  174,296,090                       

          09 Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине      25,920,000                    
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          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година -

пренета средства 

од самодоприноса 

месних заједница 

при гашењу рачуна 

крајем 2017. 

године          151,744                           

                                               

          УКУПНО ПРО-

ГРАМ 2 ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 882,335,517   500,000 41,540,644 52,651,614 58,790 977,086,565                   977,086,565 17.18% 

           
                  

    1501      ПРОГРАМ 3: 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ                       

     0001     ПА: Унапређење 

привредног 

инвестиционог 

амбијента                        

       411   Општи економски 

и комерцијални 

послови                       

           
                      

        77 454000 Субвенције 

приватним 

предузећима  7,600,000 2,930,000     10,530,000           10,530,000 0.19% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 7,600,000 2,930,000         10,530,000                   10,530,000 0.19% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  7,600,000                     

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти - уплата 

Кабинета министра 

без портфеља 

задуженог за 

иновације и 

технолошки развој    2,930,000                                 

           
                                    

     0002     ПА: Мере 
активне политике 
запошљавања                       

       412   Општи послови 

по питању рада                         
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        78 464000 Дотације органи-

зацијама обавезног 

социјалног осигу-

рања (Националној 

служби за 

запошљавање) 24,200,000      24,200,000            24,200,000 0.43% 

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 24,200,000           24,200,000                   24,200,000 0.43% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  24,200,000                                   

                                               

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 3 

ПРЕКО ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 31,800,000 2,930,000         34,730,000                   34,730,000 0.61% 

           
                  

    1502      ПРОГРАМ 4: 

РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА                         

     0002     ПА: Промоција 

туристичке 

понуде                         

       473   Туризам 
                        

                                   

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

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

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

          Укупно 

програмска 

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

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  6,550,000                                   

                                               

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 4 

ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 6,550,000           6,550,000                   6,550,000 0.12% 
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    0101      ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИ-

ВРЕДА И 

РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ                         

     0001     ПА: Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у 

локалној 

заједници                          

       421   Пољопривреда                         

           
                        

        79 423000 Услуге по уговору 2,020,000     50,000 2,070,000            2,070,000 0.04% 

        80 424000 Специјализоване 

услуге 8,300,000      8,300,000            8,300,000 0.15% 

        81 425000 Текуће поправке и 

одржавање  12,000,000      12,000,000            12,000,000 0.21% 

        82 454000 Субвенције 

приватним 

предузећима 

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

        83 481000 Дотације 

невладиним 

организацијама 4,800,000      4,800,000            4,800,000 0.08% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 28,370,000         50,000 28,420,000                   28,420,000 0.50% 

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  28,370,000                       

          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и 

трансфера  из 

ранијих година - 

пренете донације 

из 2021. године            50,000                         

           
                        

     0002     ПА: Мере 

подршке 

руралном развоју                          

       421   Пољопривреда                         

                                   

        84 454000 Субвенције 

приватним 

предузећима 

(газдинствима) 29,630,000      29,630,000            29,630,000 0.52% 

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 29,630,000           29,630,000                   29,630,000 0.52% 
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          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  29,630,000                                   

                                   

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 5 

ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 58,000,000         50,000 58,050,000                   58,050,000 1.02% 

           
                        

    0401      ПРОГРАМ 6: 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ                         

     0001     ПА: Управљање 

заштитом 

животне средине                         

       550   Заштита животне 

средине - 

истраживање и 

развој                         

        106 424000 Специјализоване 

услуге 2,250,000      2,250,000            2,250,000 0.04% 

          Укупно програм-

ска активност 

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

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  2,250,000                                   

                                   

     0002     ПА: Праћење ква-

литета елемената 

животне средине                         
       530   Смањење 

загађености                         

                                   

        104 424000 Специјализоване 

услуге 8,000,000      8,000,000            8,000,000 0.14% 

          Укупно програм-

ска активност 

0002: 8,000,000           8,000,000                   8,000,000 0.14% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  8,000,000                                   
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     0004     ПА: Управљање 

отпадним водама 

и канализациона 

инфраструктура                         

       520   Управљање 

отпадним водама                         

                                   

        102 425000 Текуће поправке и 

одржавање   10,000,000      10,000,000            10,000,000 0.18% 

        103 511000 Зграде и 

грађевински објекти 27,395,293    6,243,120 1,977,000 35,615,413            35,615,413 0.63% 
          Укупно 

програмска 

активност 0004: 37,395,293       6,243,120 1,977,000 45,615,413                   45,615,413 0.80% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  37,395,293                       

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из рани-

јих година - пре-

нета средства мес-

них 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, 

помоћи и 

трансфера  из 

ранијих година - 

пренете донације 

из 2020. године 

1.879.000 динара и 

из 2021. године 

98.000 динара           1,977,000                         

                                   

     0006     ПА: Управљање 

осталим врстама 

отпада 

                        

       560   Заштита животне 

средине некласи-

фикована на 

другом месту 

                        

                                   

        107 421000 Стални трошкови 2,517,568 2,000,000     4,517,568            4,517,568 0.08% 
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        108 451000 Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 3,000,000      3,000,000            3,000,000 0.05% 

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

          Укупно 

програмска 

активност 0006: 7,017,568 2,000,000         9,017,568                   9,017,568 0.16% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  7,017,568                       

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти - уплата 

Министарства за 

заштиту животне 

средине   2,000,000                                 

                                   

      5024    П: Набавка, 

замена, рекон-

струкција и сана-

ција котларница 

за грејање у 2022. 

години (ОШ 

"Станислав 

Бинички")                          

       560   Заштита животне 

средине 

некласификована 

на другом месту                         

                                   

        306 511000 Зграде и 

грађевински објекти 374,640      374,640            374,640 0.01% 

        296 513000 Остале некретнине 

и опрема 4,180,220 5,500,000     9,680,220           9,680,220 0.17% 

          Укупно пројекат 

5024: 4,554,860 5,500,000         10,054,860                   10,054,860 0.18% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  4,554,860                       

           
                  

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти - уплата 

Министарства за 

заштиту животне 

средине   5,500,000                                 
                                   

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 6 

ПРЕКО ГРАД-

СКЕ УПРАВЕ: 59,217,721 7,500,000     6,243,120 1,977,000 74,937,841                   74,937,841 1.32% 
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    0701      ПРОГРАМ 7: 

ОРГАНИЗА-

ЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУ-

КТУРА                         

     0002     ПА: Управљање  

и одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре                         

       451   Друмски 

саобраћај                         

           
                        

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

        87 424000 Специјализоване 

услуге 21,118,804    1,881,196  23,000,000            23,000,000 0.40% 

        88 425000 Текуће поправке и 

одржавање 384,200,000  186,175  156,000,000 1,823,620 542,209,795            542,209,795 9.54% 

        89 511000 Зграде и грађеви-

нски објекти 187,598,322 20,000,000  241,579,777 224,958,778  674,136,877            674,136,877 11.86% 

        90 541000 Земљиште 12,366,449    19,347,551  31,714,000            31,714,000 0.56% 

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 605,683,575 20,000,000 186,175 241,579,777 402,187,525 1,823,620 1,271,460,672                   1,271,460,672 22.36% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  605,683,575                       

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти - уплата 

Министарства 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде   20,000,000                      

          08 Добровољни 

трансфери од 

физичких и 

правних лица - 

донација за МЗ 

Падеж (Вратаре и 

Падеж)    186,175                     

          09 Примања од 

продаје нефина-

нсијске имовине      241,579,777                    
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          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година - 

пренета средства 

од самодоприноса 

месних заједница 

при гашењу рачуна 

крајем 2017. 

године      797,048                   

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година - 

пренета средства 

од продаје 

земљишта      978,337                   

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година - 

пренета средства 

од општих прихода 

буџета      400,412,140                   

          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и 

трансфера  из 

ранијих година - 

пренета средства 

донација из 2020. 

године 914.300 

динара и из 2021. 

године 909.320 

динара           1,823,620                         

           
                        

     0005     ПA: Унапређење 

безбедности 

саобраћаја                         

       360   Јавни ред и 

безбедност 

некласификован 

на другом месту                         

                                   

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

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

        71 424000 Специјализоване 

услуге 7,950,000      7,950,000            7,950,000 0.14% 

        72 425000 Текуће поправке и 

одржавање 4,970,000      4,970,000            4,970,000 0.09% 
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        73 426000 Материјал 1,940,000      1,940,000            1,940,000 0.03% 

        74 511000 Зграде и 

грађевински 

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

        75 512000 Машине и опрема 16,600,000      16,600,000            16,600,000 0.29% 

        76 513000 Остале некретнине 

и опрема 8,540,000      8,540,000            8,540,000 0.15% 

          Укупно 

програмска 

активност 0005: 44,420,000           44,420,000                   44,420,000 0.78% 

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  44,420,000                                   

           
                       

      5008    П: Источна 

обилазница                         

       451   Друмски 

саобраћај                         

                                   

        92 541000 Земљиште 20,000,000      20,000,000            20,000,000 0.35% 

          Укупно пројекат 

5008: 20,000,000           20,000,000                   20,000,000 0.35% 

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  20,000,000                                   

           
                        

      4004    П: CIVITAS 

SUMPs-Up (Ref. 

No. 690669- 

SUMPs-Up -

H2020-MG -2014-

2015/H2020-MG-

2015), у 

"Иновационом 

пилот програму-

Експертска група: 

ПОУМ програм 

обуке 5 (SLP 5)- 

алати и услуге за 

израду ПОУМ-а и 

избор мера"                        

       451   Друмски 

саобраћај                        

                                  

        91 422000 Трошкови 

путовања                  296  296 296   
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          Укупно пројекат 

4004:                           296   296 296   

          Извори 

финансирања                                

          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и 

трансфера  из 

ранијих година                           296         

                                   

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 7 

ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 670,103,575 20,000,000 186,175 241,579,777 402,187,525 1,823,620 1,335,880,672             296   296 1,335,880,968 23.49% 

                                   

    2002      ПРОГРАМ 8: 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ                         

      5018    П: Инклузивно 

предшколско 

васпитање и 

образовање                         

       911   Предшколско 

образовање                         

                                   

        141 511000 Зграде и грађе-

вински објекти 1,400,000      1,400,000            1,400,000 0.02% 

          Укупно пројекат 

5018: 1,400,000           1,400,000                   1,400,000 0.02% 

           
                  

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  1,400,000                                   

                                   

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 8 

ПРЕКО ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 1,400,000           1,400,000                   1,400,000 0.02% 
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    2003      ПРОГРАМ 9: 

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ                         

     0001     ПА: Реализација 

делатности 

основног 

образовања                         

       912   Основно 

образовање                         

                                   

        143 463000 Tрансфери 

осталим нивоима 

власти 292,043,401      292,043,401            292,043,401 5.14% 

          Укупно основне 

школе: 292,043,401           292,043,401                   292,043,401 5.14% 

          Извори 

финансирања:                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  292,043,401                                   

           
                        

     0001     ПА: Реализација 

делатности школа 

ван територије 

града Крушевца                         

       912   Основно 

образовање                         

           
                        

        142 424000 Специјализоване 

услуге 1,700,000      1,700,000            1,700,000 0.03% 

        144 472000 Накнаде за 

социјалну заштиту 

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

          Укупно школе 

ван територије 

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

          Извори 

финансирања:                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  2,000,000                                   

                                                

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 294,043,401           294,043,401                   294,043,401 5.17% 
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      5019    П: Капитално 

одржавање 

објеката основних 

школа на 

територији града 

Крушевца                         

       912   Основно 

образовање                         

           
                        

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

        148 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 92,664,743 5,196,076    1,220 97,862,039            97,862,039 1.72% 

        149 512000 Машине и опрема 21,171,584      21,171,584            21,171,584 0.37% 

        150 513000 Остале некретнине 

и опрема 20,011,548      20,011,548            20,011,548 0.35% 

          Укупно пројекат 

5019: 134,279,875 5,196,076       1,220 139,477,171                   139,477,171 2.45% 

          Извори 

финансирања:                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  134,279,875                       

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти - уплата 

Канцеларије за 

управљање јавним 

улагањима   5,196,076                     

          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и 

трансфера  из 

ранијих година - из 

2017. године            1,220                         

           
                        

      5004    П: Изградња 

фискултурне сале 

у ОШ "Кнез 

Лазар" Велики 

Купци                         

       912   Основно 

образовање                         

           
                        

        302 465000 Остале дотације и 

трансфери       728,692 728,692           728,692 0.01% 

        145 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 8,889,608      8,889,608            8,889,608 0.16% 
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          Укупно пројекат 

5004: 8,889,608         728,692 9,618,300                   9,618,300 0.17% 

          Извори 

финансирања:                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  8,889,608                       

          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и транс-

фера  из ранијих 

година - повраћај 

неискоришћених 

пренетих средстава 

од Кабинета Мини-

стра без портфеља 

задуженог за демо-

графију и попула-

циону политику из 

2020. године           728,692                         

           
                        

      5015    П: 

Реконструкција 

ОШ "Бранко 

Радичевић" - 

Макрешане                         

       912   Основно 

образовање                         

                                   

        146 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 935,959      935,959            935,959 0.02% 

          Укупно пројекат 

5015: 935,959           935,959                   935,959 0.02% 

          Извори 

финансирања:                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  935,959                                   

                                   

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 9 

ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 438,148,843 5,196,076       729,912 444,074,831                   444,074,831 7.81% 

           
                        

    2004      ПРОГРАМ 10: 

СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ                         

     0001     ПА: Реализација 

делатности 

средњег 

образовања                         
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       920   Средње 

образовање                         

                                   

        151 463000 Tрансфери 

осталим нивоима 

власти 112,344,639      112,344,639            112,344,639 1.98% 

          Укупно средње 

школе: 112,344,639           112,344,639                   112,344,639 1.98% 

          Извори 

финансирања:                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  112,344,639                                   

                                   

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 112,344,639           112,344,639                   112,344,639 1.98% 

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 10 

ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 112,344,639           112,344,639                   112,344,639 1.98% 

    0902      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  70,856,694      70,856,694            70,856,694 1.25% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 70,856,694           70,856,694                   70,856,694 1.25% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  70,856,694                                   

           
                        

     0002     ПА: Породични и 

домски смештај, 

прихватилишта и 

друге врсте 

смештаја                          

       070   Социјална помоћ 

угроженом 

становништву                         
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некласификована 

на другом месту 

                                   

        29 463000 Трансфери 

осталим нивоима 

власти  3,500,000      3,500,000            3,500,000 0.06% 

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 3,500,000           3,500,000                   3,500,000 0.06% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  3,500,000                                   

           
                        

     0016     ПА: Дневне 

услуге у 

заједници                         

       090   Социјална 

заштита 

некласификована 

на другом месту                         

                                   

        32 472000 Накнаде за 

социјалну заштиту 

из буџета  35,500,000 15,000,000     50,500,000            50,500,000 0.89% 

        33 481000 Дотације 

невладиним 

организацијама  8,216,864      8,216,864            8,216,864 0.14% 

          Укупно 

програмска 

активност 0016: 43,716,864 15,000,000         58,716,864                   58,716,864 1.03% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  43,716,864                       

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти - уплата 

Министарства за 

рад, запошљавање, 

борачка и социјална 

питања за услугу 

помоћ у кући   15,000,000                 
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     0017     ПА: 

Саветодавно-

терапијске и 

социјално-

едукативне 

услуге                     

       070   Социјална помоћ 

угроженом 

становништву 

некласификован

а на другом 

месту                    

                              

        30 463000 Трансфери 

осталим нивоима 

власти  62,373,000 6,016,029     68,389,029          68,389,029 1.20% 

          Укупно 

програмска 

активност 0017: 62,373,000 6,016,029     68,389,029          68,389,029 1.20% 

          Извори 

финансирања                   

          01 Општи приходи 

и примања буџета  62,373,000                       

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти - уплата 

Министарства за 

рад, запошљавање, 

борачка и соци-

јална питања за 

услугу "Унапре-

ђење Породично 

едукативног 

центра "Клуб за 

младе""  6,016,029                                 

           
                  

     0018     ПА: Подршка 

реализацији 

програма 

Црвеног крста                          

       090   Социјална 

заштита 

некласификован

а на другом 

месту                         

           
                        

        34 472000 Накнаде за соци-

јалну заштиту из 

буџета 16,000,000      16,000,000            16,000,000 0.28% 

        35 481000 Дотације 

невладиним 

организацијама 4,800,000      4,800,000            4,800,000 0.08% 
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          Укупно 

програмска 

активност 0018: 20,800,000           20,800,000                   20,800,000 0.37% 

          Извори 

финансирања                                    

          01 Општи приходи 

и примања буџета  20,800,000                                  

           
                       

     0019     ПА: Подршка 

деци и породици 

са децом                         

       040   Породица и деца                        

                                  

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

        25 424000 Специјализоване 

услуге 200,000      200,000            200,000 0.00% 

        26 472000 Накнаде за соци-

јалну заштиту из 

буџета  63,200,000      63,200,000            63,200,000 1.11% 

        27 481000 Дотације 

невладиним 

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

          Укупно 

програмска 

активност 0019: 65,300,000           65,300,000                   65,300,000 1.15% 

          Извори 

финансирања                                    

          01 Општи 

приходи и 

примања буџета  65,300,000                                  

           
                       

      5001    П: Изградња 

стамбених 

јединица на 

територији града 

за решавање 

стамбених 

потреба 

избеглица у 

оквиру 

Регионалног 

стамбеног 

програма                      

       070   Социјална помоћ 

угроженом 

становништву 

некласификован

а на другом 

месту                       

        304 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 6,285,888      6,285,888           6,285,888 0.11% 

        31 515000 Нематеријална 

имовина 5,000,000      5,000,000           5,000,000 0.09% 
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          Укупно пројекат 

5001: 11,285,888           11,285,888                   11,285,888 0.20% 

          Извори 

финансирања                              

          01 Општи приходи 

и примања буџета  11,285,888                                   

                                          

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 11 

ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 277,832,446 21,016,029         298,848,475                   298,848,475 5.26% 

           
                        

    1801      ПРОГРАМ 12: 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА                         

     0001     ПА: 

Функционисање 

установа 

примарне 

здравствене 

заштите                         

       721   Опште 

медицинске 

услуге                         

           
                        

        129 464000 Дотације 

организацијама за 

обавезно социјално 

осигурање 42,288,000      42,288,000            42,288,000 0.74% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 42,288,000           42,288,000                   42,288,000 0.74% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  42,288,000                                   

           
                       

     0002     ПА: 

Мртвозорство                         

       722   Специјализоване 

медицинске 

услуге                         

           
                        

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

          Укупно 

програмска 

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

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  1,560,000                                   
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     0003     ПА: Спровођење 
активности из 
области 
друштвене бриге 
за јавно здравље                         

       760   Здравство 

некласификовано 

на другом месту                         

           
                        

        131 423000 Услуге по уговору 100,000      100,000            100,000   

        132 424000 Специјализоване 

услуге 150,000      150,000            150,000   

        133 481000 Дотације 

невладиним 

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

          Укупно 

програмска 

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

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи 

приходи и 

примања буџета  1,250,000                                   

                                                

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 12 

ПРЕКО ГРАД-

СКЕ УПРАВЕ: 45,098,000           45,098,000                   45,098,000 0.79% 

           
                        

    1201      ПРОГРАМ 13: 

РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИ-

САЊА                         

     0002     ПА: Јачање 

културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва                          

       820   Услуге културе                         

                                   

        137 481000 Дотације 

невладиним 

организацијама 4,750,000      4,750,000            4,750,000 0.08% 

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 4,750,000           4,750,000                   4,750,000 0.08% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи 

приходи и 

примања буџета  4,750,000                                   
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     0003     ПA: Унапређење 

система очувања 

и представљања 

културно-               

-историјског 

наслеђа                         

       840   Верске и остале 

услуге заједнице                         

                                   

        140 481000 Дотације 

невладиним 

организацијама 12,000,000      12,000,000            12,000,000 0.21% 

          Укупно 

програмска 

активност 0003: 12,000,000           12,000,000                   12,000,000 0.21% 

          Извори 

финансирања                               

          01 Општи приходи 

и примања буџета  12,000,000                                   

           
                        

     0004     ПА: Остваривање 

и унапређивање 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања                         

       830   Услуге 

емитовања и 

штампања                         

                                   

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

        139 454000 Субвенције 

приватним 

предузећима 18,000,000      18,000,000            18,000,000 0.32% 

          Укупно 

програмска 

активност 0004: 18,150,000           18,150,000                   18,150,000 0.32% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  18,150,000                                   

                                               

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 13 

ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 34,900,000           34,900,000                   34,900,000 0.61% 
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    1301      ПРОГРАМ 14: 

РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ                         

     0001     ПА: Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима                          

       810   Услуге 

рекреације и 

спорта                         

                                   

        134 481000 Дотације 

невладиним 

организацијама 60,000,000      60,000,000            60,000,000 1.06% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 60,000,000           60,000,000                   60,000,000 1.06% 

          Извори 

финансирања                               

          01 Општи приходи 

и примања буџета  60,000,000                                   

           
                        

     0005     ПА: Спровођење 

омладинске 

политике  
                        

       950   Образовање које 

није дефинисано 

нивоом                         

                                   

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

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

        154 424000 Специјализоване 

услуге 1,400,000      1,400,000            1,400,000 0.02% 

        155 425000 Текуће поправке и 

одржавање 30,000      30,000            30,000   

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

        157 472000 Накнаде за соци-

јалну заштиту из 

буџета 5,420,000      5,420,000            5,420,000 0.10% 

        158 481000 Дотације невла-

диним 

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

          Укупно 

програмска 

активност 0005: 9,684,000           9,684,000                   9,684,000 0.17% 

          Извори 

финансирања                        

          01 Општи приходи 

и примања буџета  9,684,000                                   
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      5023    П: Скејт парк                        

       810   Услуге рекреације 

и спорта                        

                                  

        136 511000 Зграде и грађе-

вински објекти 2,000,000   20,000,000   22,000,000           22,000,000 0.39% 

          Укупно пројекат 

5023: 2,000,000     20,000,000     22,000,000                   22,000,000 0.39% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  2,000,000                      

          09 Примања од 

продаје нефинан-

сијске имовине        20,000,000                             

           
                       

      5010    П: Стадион 

Јединство Мало 

Головоде                        

       810   Услуге 

рекреације и 

спорта                        

           
                       

        135 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 51,274,867      51,274,867           51,274,867 0.90% 

        294 515000 Остала 

нематеријална 

основна средства 166,574      166,574           166,574   

          Укупно пројекат 

5010: 51,441,441           51,441,441                   51,441,441 0.90% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  51,441,441                                   

                                                

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 14 

ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 123,125,441     20,000,000     143,125,441                   143,125,441 2.52% 

           
                        

    0602      ПРОГРАМ 15: 

ОПШТЕ 

УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ                         

     0001     ПА: 

Функционисање 

Градске управе                          

       133   Остале опште 

услуге                         
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        36 411000 Плате,  додаци и 

накнаде 

запослених 

(зараде) 284,812,000      284,812,000           284,812,000 5.01% 

        37 412000 Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 48,600,000      48,600,000           48,600,000 0.85% 

        38 413000 Накнаде у натури 3,780,000      3,780,000           3,780,000 0.07% 

        39 414000 Социјална давања 

запосленима 26,690,000      26,690,000     218,000  260,342   478,342 27,168,342 0.48% 

        40 415000 Накнаде трошкова 

за запослене 4,200,000      4,200,000           4,200,000 0.07% 

        41 416000 Награде 

запосленима и 

остали посебни 

расходи 2,200,000      2,200,000           2,200,000 0.04% 

        42 421000 Стални трошкови 46,187,540     10,691 46,198,231        896  896 46,199,127 0.81% 

        43 422000 Трошкови 

путовања  715,000      715,000           715,000 0.01% 

        44 423000 Услуге по уговору 34,017,000      34,017,000           34,017,000 0.60% 

        45 424000 Специјализоване 

услуге 23,275,000      23,275,000           23,275,000 0.41% 

        46 425000 Текуће поправке и 

одржавање 5,770,000      5,770,000   320,000    5,623,677   5,943,677 11,713,677 0.21% 

        47 426000 Материјал 23,732,800      23,732,800           23,732,800 0.42% 

        48 444000 Пратећи трошкови 

задуживања 100,000      100,000           100,000   

        49 465000 Остале дотације и 

трансфери 10,000     27,493 37,493        6,987  6,987 44,480   

        50 481000 Дотације 

невладиним 

организацијама 

(удружења од 

значаја за град) 1,500,000      1,500,000        58,000  58,000 1,558,000 0.03% 

        51 482000 Порези, обавезне 

таксе, казне, 

пенали и камате 3,755,000      3,755,000   90,000    2,010,311   2,100,311 5,855,311 0.10% 

        52 483000 Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова 16,668,224      16,668,224           16,668,224 0.29% 

        305 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 800,000      800,000           800,000 0.01% 
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        54 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 39,110,514   50,879,579  294,045 90,284,138   1,552,000    22,494,710   24,046,710 114,330,848 2.01% 

        55 512000 Машине и опрема 16,550,000      16,550,000    168,000      168,000 16,718,000 0.29% 

        56 515000 Нематеријална 

имовина 3,764,341  2,000,000    5,764,341           5,764,341 0.10% 

        57 541000 Земљиште 21,691,230      21,691,230           21,691,230 0.38% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 607,928,649   2,000,000 50,879,579   332,229 661,140,457   1,962,000 168,000 218,000   30,389,040 65,893   32,802,933 693,943,390 12.20% 

           
                  

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  607,928,649                       

          04 Сопствени 

приходи буџетских 

корисника             1,962,000             

          06 Донације од 

међународних 

организација             168,000            

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти               218,000           

          08 Добровољни 

трансфери од 

физичких и 

правних лица  

(донација физичког 

лица за подизање 

скулптуре 

потпуковнику 

жандармерије 

Вељку 

Раденовићу)    2,000,000                     

          09 Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине      50,879,579                    

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година                 30,389,040         
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          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и 

трансфера из 

ранијих година -

пренета средства 

Министарства 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре из 

2021. године за 

пројекат Урбана 

мобилност 5 

динара, пренета 

средства 

Министарства 

финансија за 

текућу ликвидност 

589 динара, 

пренета средства 

Министарства 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја из 2021. 

године за 

припремни 

предшколски 

програм ПУ "Ната 

Вељковић" 2.680 

динара, пренета 

средства донација 

из 2021. године за 

реконструкцију 

Дома културе у МЗ 

Падеж 83.125 

динара и за 

пројекат Споменик 

кнезу Лазару у 

износу од 290 

динара, пренета 

средства донација 

из ранијих година 

за реконструкцију 

Дома културе у МЗ 

Падеж 210.920 

динара, за пројекат 

ГУ Девојка са 

крчагом у износу 

од 582 динара, за 

пројекат ГУ Трг 

глумаца у износу 

9.818 динара и за 

пројекат Споменик 

кнезу Лазару у 

износу од 1 динар,           332,229               65,893         
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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) 

                             

      4016    П: Регионални 

програм локалне 

демократије на 

Западном 

Балкану 2 - 

ReL.OaD2"                         

       133   Остале опште 

услуге                         

           
                        

        58 481000 Дотације 

невладиним 

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

          Укупно пројекат 

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

          Извори 

финансирања                               

          01 Општи приходи 

и примања буџета  1,600,000                                  
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     0009     ПА: Текућа 

буџетска резерва                        

       160   Опште јавне 

услуге 

некласификоване 

на другом месту                        

           
                       

        59 499000 Средства резервe 10,773,467      10,773,467            10,773,467 0.19% 

          Укупно 

програмска 

активност 0009: 10,773,467           10,773,467                   10,773,467 0.19% 

          Извори 

финансирања                                

          01 Општи приходи 

и примања буџета  10,773,467                                   

           
                        

     0010     ПА: Стална 

буџетска резерва                         

       160   Опште јавне 

услуге 

некласификоване 

на другом месту                         

           
                        

        60 499000 Средства резервe 5,000,000      5,000,000          5,000,000 0.09% 

          Укупно 

програмска 

активност 0010: 5,000,000           5,000,000          5,000,000 0.09% 

          Извори 

финансирања 

                               

          01 Општи приходи 

и примања буџета  5,000,000 

                                  

                                   

     0014     ПА: Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

                        

       320   Услуге 

противпожарне 

заштите 

                        

                                   

        61 421000 Стални трошкови 9,950,000      9,950,000            9,950,000 0.17% 

        62 423000 Услуге по уговору 7,160,000      7,160,000            7,160,000 0.13% 

        63 424000 Специјализоване 

услуге 24,300,000      24,300,000            24,300,000 0.43% 

        64 425000 Текуће поправке и 

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

        65 426000 Материјал 640,000      640,000            640,000 0.01% 
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        66 481000 Дотације 

невладиним 

организацијама 2,400,000      2,400,000            2,400,000 0.04% 

        67 484000 Накнада штете за 

повреде или штету 

насталу услед еле-

ментарних непо-

года или других 

природних узрока                         

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

          Укупно 

програмска 

активност 0014: 48,950,000           48,950,000                   48,950,000 0.86% 

          Извори 

финансирања                                

          01 Општи приходи 

и примања буџета  48,950,000                                   

                                   

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 15 

ПРЕКО 

ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 674,252,116   2,000,000 50,879,579   332,229 727,463,924   1,962,000 168,000 218,000   30,389,040 65,893   32,802,933 760,266,857 13.37% 

                                               

    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                         

                                   

        303 423000 Услуге по уговору 300,000      300,000            300,000 0.01% 

        98 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 9,500,000      9,500,000            9,500,000 0.17% 

        99 515000 Нематеријална 

имовина 4,100,000      4,100,000            4,100,000 0.07% 

          Укупно пројекат 

5007: 13,900,000           13,900,000                   13,900,000 0.24% 
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          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  13,900,000                                   

      5006    П: Локални 

развој отпоран на 

климатске 

промене                        

       490   Економски 

послови 

некласификовани 

на другом месту                        

                                  

        97 512000 Машине и опрема 4,795,492     1,024,288 5,819,780           5,819,780 0.10% 

          Укупно пројекат 

5006: 4,795,492         1,024,288 5,819,780                   5,819,780 0.10% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи 

приходи и 

примања буџета  4,795,492                       

          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и 

трансфера  из 

ранијих година - 

пренета средства 

од уплате 

Министарства 

рударства и 

енергетике на 

уплатни рачун из 

2018. године           1,024,288                         

                                   

      5017    П: 

Реконструкција 

вртића Звончић                         

       490   Економски 

послови 

некласификовани 

на другом месту                         

           
                        

        100 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 10,580,000      10,580,000            10,580,000 0.19% 

          Укупно пројекат 

5017: 10,580,000           10,580,000                   10,580,000 0.19% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  10,580,000                                   
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      4009    П: Пројекат 

енергетске 

ефикасности                         

       490   Економски 

послови 

некласификовани 

на другом месту                        

                                  

        96 465000 Остале дотације и 

трансфери 7,282,432 7,282,432     14,564,864           14,564,864 0.26% 

          Укупно пројекат 

4009: 7,282,432 7,282,432         14,564,864                   14,564,864 0.26% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  7,282,432                      

          07 Трансфер од 

других нивоа 

власти - уплата 

Министарства 

рударства и 

енергетике у 2021. 

години 282.432 

динара и у 2022. 

години 7.000.000 

динара   7,282,432                                 

           
                        

      5025    П: Енергетска 

санација објекта 

ОШ "Свети 

Сава" Читлук 

заменом спољне 

столарије                         

       490   Економски 

послови 

некласификовани 

на другом месту                         

           
                        

        300 511000 Зграде и 

грађевински објекти 6,931,411      6,931,411            6,931,411 0.12% 

          Укупно пројекат 

5025: 6,931,411           6,931,411                   6,931,411 0.12% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  6,931,411                                   

                                   

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 17 

ПРЕКО ГРАД-

СКЕ УПРАВЕ: 43,489,335 7,282,432       1,024,288 51,796,055                   51,796,055 0.91% 
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          Укупно Градска 

управа: 3,518,597,633 63,924,537 2,686,175 354,000,000 461,082,259 14,170,739 4,414,461,343  1,962,000 168,000 218,000  30,389,040 66,189  32,803,229 4,447,264,572 78.21% 

  06 71144            УСТАНОВЕ У 

КУЛТУРИ                                     

    1201      ПРОГРАМ 13: 

РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИ-

САЊА                         

     0001     ПА: 

Функционисање 

установа културе                         

       820   Услуге културе                         

           
                        

        159 411000 Плате, додаци и 

накнаде запо-

слених (зараде) 180,950,000      180,950,000 2,763,000        2,763,000 183,713,000 3.23% 

        160 412000 Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 29,994,000      29,994,000 462,000        462,000 30,456,000 0.54% 

        161 413000 Накнаде у натури 1,552,000      1,552,000   271,000       271,000 1,823,000 0.03% 

        162 414000 Социјална давања 

запосленима 1,540,000      1,540,000   570,000       570,000 2,110,000 0.04% 

        163 415000 Накнаде трошкова 

за запослене 2,505,000      2,505,000 85,000        85,000 2,590,000 0.05% 

        164 416000 Награде 

запосленима и 

остали посебни 

расходи 7,183,000      7,183,000           7,183,000 0.13% 

        165 421000 Стални трошкови 29,050,500 16,000     29,066,500 927,000 1,804,000    68,743   2,799,743 31,866,243 0.56% 

        166 422000 Трошкови 

путовања  704,000 112,000     816,000   989,000    95,000   1,084,000 1,900,000 0.03% 

        167 423000 Услуге по уговору 6,859,000 40,000     6,899,000   2,354,000    317,844   2,671,844 9,570,844 0.17% 

        168 424000 Специјализоване 

услуге 170,000      170,000   137,000       137,000 307,000 0.01% 

        169 425000 Текуће поправке и 

одржавање 2,430,000      2,430,000 49,000 1,670,000    944,320   2,663,320 5,093,320 0.09% 

        170 426000 Материјал 1,672,000 32,000     1,704,000 44,000 1,892,000    221,040   2,157,040 3,861,040 0.07% 

        171 444000 Пратећи трошкови 

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

        172 465000 Остале дотације и 

трансфери 46,000      46,000           46,000   

        173 482000 Порези, обавезне 

таксе, казне, 

пенали и камате 730,000      730,000   270,000    120,000   390,000 1,120,000 0.02% 

        174 483000 Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова 10,000      10,000           10,000   

        175 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти            100,000    990,000   1,090,000 1,090,000 0.02% 
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        176 512000 Машине и опрема 4,364,000 100,000     4,464,000   1,730,000   250,000 2,286,594   4,266,594 8,730,594 0.15% 

        177 515000 Нематеријална 

имовина 2,500,000      2,500,000   745,000       745,000 3,245,000 0.06% 

        178 523000 Залихе робе за 

даљу продају            2,210,000       2,210,000 2,210,000 0.04% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 272,327,500 300,000         272,627,500 4,330,000 14,782,000     250,000 5,043,541     24,405,541 297,033,041 5.22% 

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  272,327,500                       

          02 Трансфери 

између корисника 

на истом нивоу - 

(Општина 

Трстеник 

Историјски архив)          4,330,000              

          04 Сопствени 

приходи буџетских 

корисника            14,782,000             

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти - уплата 

Министарства 

културе и 

информисања за 

Матичне функције 

библиотеке   300,000                      

          08 Добровољни 

трансфери од 

физичких и 

правних лица 

(донација на 

сопствени рачун 

Народне 

библиотеке)               250,000          

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година                         5,043,541           

           
                        

     0002     ПА: Јачање 

културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва                         

       820   Услуге културе                         

                                   

        179 421000 Стални трошкови 245,000      245,000   35,000       35,000 280,000   

        180 422000 Трошкови 

путовања  732,000      732,000   2,120,000       2,120,000 2,852,000 0.05% 

        181 423000 Услуге по уговору 4,227,000 101,500     4,328,500   2,380,000    136,417   2,516,417 6,844,917 0.12% 
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        182 424000 Специјализоване 

услуге 8,735,500 398,500     9,134,000   6,690,000    196,050   6,886,050 16,020,050 0.28% 

        183 426000 Материјал 2,379,000      2,379,000   1,175,000    67,838   1,242,838 3,621,838 0.06% 

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 16,318,500 500,000         16,818,500   12,400,000       400,305     12,800,305 29,618,805 0.52% 

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  16,318,500                       

          04 Сопствени 

приходи буџетских 

корисника            12,400,000             

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти 

(Министарство 

културе и 

информисања на 

уплатни рачун 

буџета за фестивал 

Дани Милије 

Вуковића преко 

Крушевачког 

позоришта)   500,000                      

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година                         400,305           

           
                       

      4017    П: Крушевачка 

нахија од 1804. до 

1833. године                        

       820   Услуге културе                        

                                  

        307 422000 Трошкови 

путовања    40,000     40,000           40,000   

        308 423000 Услуге по уговору 40,000 1,040,000     1,080,000           1,080,000 0.02% 

        309 426000 Материјал 50,000 100,000     150,000           150,000   

        310 512000 Машине и опрема 110,000 820,000     930,000           930,000 0.02% 

          Укупно пројекат 

4017: 200,000 2,000,000         2,200,000                   2,200,000 0.04% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  200,000                       

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти - уплата 

Министарства 

културе и инфор-   2,000,000                                 
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мисања за пројекат 

Народног музеја 

      4018    П: Трећа фаза 

набавке опреме за 

спровођење 

процеса 

конзервације и 

рестаурације 

предмета из 

збирки Народног 

музеја Крушевац                        

       820   Услуге културе                        

                                  

        311 423000 Услуге по уговору   20,000     20,000           20,000   

        312 426000 Материјал   390,000     390,000           390,000 0.01% 

        313 512000 Машине и опрема 150,000 1,090,000     1,240,000           1,240,000 0.02% 

          Укупно пројекат 

4018: 150,000 1,500,000         1,650,000                   1,650,000 0.03% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  150,000                       

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти - уплата 

Министарства 

културе и 

информисања за 

пројекат Народног 

музеја   1,500,000                                 

                                                

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 13 

ПРЕКО 

УСТАНОВА 

КУЛТУРЕ: 288,996,000 4,300,000         293,296,000 4,330,000 27,182,000     250,000 5,443,846     37,205,846 330,501,846 5.81% 

          Укупно установе 

културе: 288,996,000 4,300,000         293,296,000 4,330,000 27,182,000     250,000 5,443,846     37,205,846 330,501,846 5.81% 
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  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                         

           
                        

        184 411000 Плате,  додаци и 

накнаде 

запослених 

(зараде) 43,815,000      43,815,000           43,815,000 0.77% 

        185 412000 Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 7,300,000      7,300,000           7,300,000 0.13% 

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

        187 414000 Социјална давања 

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

        188 415000 Накнаде трошкова 

за запослене 1,400,000      1,400,000   170,000       170,000 1,570,000 0.03% 

        189 416000 Награде 

запосленима и 

остали посебни 

расходи 765,000      765,000           765,000 0.01% 

        190 421000 Стални трошкови 36,850,000      36,850,000   1,805,000    60,000   1,865,000 38,715,000 0.68% 

        191 422000 Трошкови 

путовања             665,000    50,000   715,000 715,000 0.01% 

        192 423000 Услуге по уговору 
4,393,700      4,393,700   4,659,764    300,000   4,959,764 9,353,464 0.16% 

        193 424000 Специјализоване 

услуге 350,000      350,000   60,000       60,000 410,000 0.01% 

        194 425000 Текуће поправке и 

одржавање            5,419,736    176,000   5,595,736 5,595,736 0.10% 

        195 426000 Материјал 2,980,000      2,980,000   4,438,500    159,764   4,598,264 7,578,264 0.13% 

        196 444000 Пратећи трошкови 

задуживања 30,000      30,000   30,000       30,000 60,000   
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        197 482000 Порези, обавезне 

таксе, казне, 

пенали и камате 700,000      700,000   315,000    50,000   365,000 1,065,000 0.02% 

        198 483000 Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова            100,000       100,000 100,000   

        199 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 2,290,000      2,290,000   1,100,000       1,100,000 3,390,000 0.06% 

        200 512000 Машине и опрема            3,375,000       3,375,000 3,375,000 0.06% 

        201 513000 Остале некрет-

нине и опрема            100,000       100,000 100,000   

        202 523000 Залихе робе за 

даљу продају            4,000,000       4,000,000 4,000,000 0.07% 

          Укупно 

програмска 

активност 0004: 102,148,700           102,148,700   26,895,000       795,764     27,690,764 129,839,464 2.28% 

          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  102,148,700                       

          04 Сопствени 

приходи буџетских 

корисника            26,895,000             

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година                         795,764           

                                               

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 14 

ПРЕКО 

УСТАНОВЕ ЗА 

ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ 

"СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР" 

КРУШЕВАЦ: 102,148,700           102,148,700   26,895,000       795,764     27,690,764 129,839,464 2.28% 

          Укупно Установа 

за физичку 

културу 

"Спортски 

центар" 

Крушевац: 102,148,700           102,148,700   26,895,000       795,764     27,690,764 129,839,464 2.28% 
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  08 05572            ПРЕДШКОЛСКА 

УСТАНОВА 

"НАТА 

ВЕЉКОВИЋ" 

КРУШЕВАЦ                                     

    2002      ПРОГРАМ 8: 

ПРЕДШКО-

ЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ                         

     0002     ПА: 

Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања у ПУ 

"Ната Вељковић"                         

       911   Предшколско 

образовање                         

           
                        

        203 411000 Плате,  додаци и 

накнаде 

запослених 

(зараде) 343,030,000      343,030,000           343,030,000 6.03% 

        204 412000 Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 55,400,000      55,400,000           55,400,000 0.97% 

        205 413000 Накнаде у натури 7,500,000      7,500,000   1,100,000       1,100,000 8,600,000 0.15% 

        206 414000 Социјална давања 

запосленима 9,700,000      9,700,000   1,050,000       1,050,000 10,750,000 0.19% 

        207 415000 Накнаде трошкова 

за запослене            650,000       650,000 650,000 0.01% 

        208 416000 Награде 

запосленима и 

остали посебни 

расходи 3,400,000      3,400,000           3,400,000 0.06% 

        209 421000 Стални трошкови 2,685,000 36,540,000     39,225,000   2,750,000  10,000   10,000 10,000 2,780,000 42,005,000 0.74% 

        210 422000 Трошкови 

путовања  800,000      800,000   345,000     36,600  381,600 1,181,600 0.02% 

        211 423000 Услуге по уговору 
  460,000     460,000   735,000  290,000    650,000 1,675,000 2,135,000 0.04% 

        212 424000 Специјализоване 

услуге 1,300,000 700,000     2,000,000   660,000  200,000   1,800  861,800 2,861,800 0.05% 

        213 425000 Текуће поправке и 

одржавање            11,030,000  1,600,000  668,885   13,298,885 13,298,885 0.23% 

        214 426000 Материјал 
36,513,000 5,100,000     41,613,000   2,730,000  500,000   225,711  3,455,711 45,068,711 0.79% 

        215 444000 Пратећи трошкови 

задуживања 10,000      10,000   50,000       50,000 60,000   

        216 482000 Порези, обавезне 

таксе, казне, 

пенали и камате            580,000     30,193  610,193 610,193 0.01% 
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        217 483000 Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова            10,000       10,000 10,000   

        218 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти 600,000 250,000     850,000   250,000       250,000 1,100,000 0.02% 

        219 512000 Машине и опрема   2,950,000     2,950,000   800,000     483,912  1,283,912 4,233,912 0.07% 

        220 522000 Залихе производње            11,510,000       11,510,000 11,510,000 0.20% 

        221 523000 Залихе робе за 

даљу продају            50,000       50,000 50,000   

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 460,938,000 46,000,000         506,938,000   34,300,000   2,600,000   668,885 788,216 660,000 39,017,101 545,955,101 9.60% 

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  460,938,000                       

          04 Сопствени 

приходи буџетских 

корисника            34,300,000             

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти 

(Министарство 

просете, науке и 

технолошког 

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

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година                668,885         

          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и 

трансфера из 

ранијих година                 788,216        

          16 Родитељски 

динар за 

ваннаставне 

активности                             660,000       

                                   

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 8 

ПРЕКО 

ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ 

"НАТА 

ВЕЉКОВИЋ": 460,938,000 46,000,000         506,938,000   34,300,000   2,600,000   668,885 788,216 660,000 39,017,101 545,955,101 9.60% 

          Укупно 

Предшколска 

установа "Ната 

Вељковић": 460,938,000 46,000,000         506,938,000   34,300,000   2,600,000   668,885 788,216 660,000 39,017,101 545,955,101 9.60% 
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  09 80829            ЦЕНТАР ЗА 

ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕ-

ТОМ                                     

                             

    0902      ПРОГРАМ 11: 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА                         
     0021     ПА: Подршка 

особама са 

инвалидитетом                         
       010   Болест и 

инвалидност                         

                                   

        222 411000 Плате, додаци и 

накнаде запо-

слених (зараде) 4,720,000      4,720,000           4,720,000 0.08% 

        223 412000 Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 785,000      785,000           785,000 0.01% 

        224 413000 Накнаде у натури 90,000      90,000           90,000   

        297 414000 Социјална давања 

запосленима 44,445      44,445           44,445   
        299 416000 Награде запосле-

нима и остали 

посебни расходи 80,500      80,500           80,500   

        225 421000 Стални трошкови 1,200,000      1,200,000           1,200,000 0.02% 

        226 422000 Трошкови 

путовања  5,000      5,000           5,000   

        227 423000 Услуге по уговору 1,470,000      1,470,000           1,470,000 0.03% 

        228 424000 Специјализоване 

услуге 60,000      60,000           60,000   

        229 425000 Текуће поправке и 

одржавање 690,000      690,000           690,000 0.01% 

        230 426000 Материјал 276,500      276,500           276,500   

        231 444000 Пратећи трошкови 

задуживања 20,000      20,000           20,000   
        232 482000 Порези, обавезне 

таксе, казне, 

пенали и камате 61,000      61,000           61,000   

        233 512000 Машине и опрема 1,491,898      1,491,898           1,491,898 0.03% 

          Укупно 

програмска 

активност 0021: 10,994,343           10,994,343                   10,994,343 0.19% 
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          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  10,994,343                                   

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 11 

ПРЕКО ЦЕНТРА 

ЗА ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИ-

ТЕТОМ: 10,994,343           10,994,343                   10,994,343 0.19% 

          Укупно Центар за 

особе са 

инвалидитетом: 10,994,343           10,994,343                   10,994,343 0.19% 

           
                        

  10 80679            ЦЕНТАР ЗА 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

КРУШЕВАЦ                                     

    2004      ПРОГРАМ 10: 

СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ                          

     0012     ПА: 

Функционисање 

Центра за стручно 

усавршавање                         

       950   Образовање које 

није дефинисано 

нивоом                         

                                   

        234 411000 Плате,  додаци и 

накнаде запосле-

них (зараде) 4,800,000      4,800,000           4,800,000 0.08% 

        235 412000 Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 805,000      805,000           805,000 0.01% 

        236 413000 Накнаде у натури 113,800      113,800           113,800   

        237 414000 Социјална давања 

запосленима 20,000      20,000   50,000       50,000 70,000   

        298 415000 Накнаде трошкова 

за запослене 67,000      67,000           67,000   

        238 421000 Стални трошкови 93,000      93,000   180,000    4,090   184,090 277,090   

        239 422000 Трошкови 

путовања             140,000       140,000 140,000   

        240 423000 Услуге по уговору 805,000      805,000   468,000    14,000   482,000 1,287,000 0.02% 

        241 424000 Специјализоване 

услуге 381,000      381,000   10,000       10,000 391,000 0.01% 
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        242 425000 Текуће поправке и 

одржавање 161,000      161,000   190,000       190,000 351,000 0.01% 

        243 426000 Материјал 125,000      125,000   455,000       455,000 580,000 0.01% 

        244 512000 Машине и опрема 32,399      32,399   135,000       135,000 167,399   

          Укупно 

програмска 

активност 0012: 7,403,199           7,403,199   1,628,000       18,090     1,646,090 9,049,289 0.16% 

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  7,403,199                       

          04 Сопствени 

приходи буџетских 

корисника            1,628,000             

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година                          18,090           

                                                

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 10 

ПРЕКО ЦЕНТРА 

ЗА СТРУЧНО 

УСАВРША-

ВАЊЕ: 7,403,199           7,403,199   1,628,000       18,090     1,646,090 9,049,289 0.16% 

          Укупно Центар за 

стручно 

усавршавање 

Крушевац: 7,403,199           7,403,199   1,628,000       18,090     1,646,090 9,049,289 0.16% 

           
                        

  11 05513            ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ГРАДА 

КРУШЕВЦА                                     

    1502      ПРОГРАМ 4: 

РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА                         

     0001     ПА: Управљање 

развојем туризма                         

       473   Туризам                         

           
                        

        245 411000 Плате,  додаци и 

накнаде запо-

слених (зараде) 18,405,000      18,405,000           18,405,000 0.32% 

        246 412000 Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 3,065,000      3,065,000           3,065,000 0.05% 

        247 413000 Накнаде у натури 230,000      230,000   190,000       190,000 420,000 0.01% 

        248 415000 Накнаде трошкова 

за запослене 160,000      160,000   150,000       150,000 310,000 0.01% 
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        249 416000 Награде запо-

сленима и остали 

посебни расходи 182,000      182,000           182,000   

        250 421000 Стални трошкови 2,934,000      2,934,000   2,055,000       2,055,000 4,989,000 0.09% 

        251 422000 Трошкови 

путовања  50,000      50,000   375,000       375,000 425,000 0.01% 

        252 423000 Услуге по уговору 2,815,000      2,815,000   3,705,000       3,705,000 6,520,000 0.11% 

        253 424000 Специјализоване 

услуге 500,000      500,000   1,050,000       1,050,000 1,550,000 0.03% 

        254 425000 Текуће поправке и 

одржавање            6,830,000       6,830,000 6,830,000 0.12% 

        255 426000 Материјал 
220,000      220,000   3,850,000    400,000   4,250,000 4,470,000 0.08% 

        256 444000 Пратећи трошкови 

задуживања 10,000      10,000   30,000       30,000 40,000   

        257 482000 Порези, обавезне 

таксе, казне, 

пенали и камате 612,000      612,000   450,000       450,000 1,062,000 0.02% 

        258 483000 Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова            100,000       100,000 100,000   

        259 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти            1,210,000       1,210,000 1,210,000 0.02% 

        260 512000 Машине и опрема            5,080,408    1,539,592   6,620,000 6,620,000 0.12% 

        261 513000 Остале некретнине 

и опрема   9,310,696     9,310,696   600,000       600,000 9,910,696 0.17% 

        262 515000 Нематеријална 

имовина            200,000       200,000 200,000   

        263 523000 Залихе робе за 

даљу продају            2,500,000    300,000   2,800,000 2,800,000 0.05% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 29,183,000 9,310,696         38,493,696   28,375,408       2,239,592     30,615,000 69,108,696 1.22% 

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  29,183,000                       

          04 Сопствени 

приходи буџетских 

корисника            28,375,408             

          07 Трансфери од 

других нивоа 

власти 

(Министарство 

трговине, туризма 

и телекомуни-

кација)   9,310,696                      

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година 
                        2,239,592           
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     0002     ПА: Промоција 

туристичке 

понуде                         

       473   Туризам                         

                                   

        264 421000 Стални трошкови            75,000       75,000 75,000   

        265 422000 Трошкови 

путовања  220,000      220,000   545,000       545,000 765,000 0.01% 

        266 423000 Услуге по уговору 3,345,000      3,345,000   2,150,000       2,150,000 5,495,000 0.10% 

        267 424000 Специјализоване 

услуге 3,000,000      3,000,000   1,550,000       1,550,000 4,550,000 0.08% 

        268 426000 Материјал 555,000      555,000   350,000       350,000 905,000 0.02% 

        269 482000 Порези, обавезне 

таксе, казне, 

пенали и камате            75,000       75,000 75,000   

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 7,120,000           7,120,000   4,745,000             4,745,000 11,865,000 0.21% 

          Извори 

финансирања                         

          01 Општи приходи 

и примања буџета  7,120,000                       

          04 Сопствени 

приходи буџетских 

корисника                 4,745,000                   

                                       

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 4 

ПРЕКО 

ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗА-

ЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА: 36,303,000 9,310,696         45,613,696   33,120,408       2,239,592     35,360,000 80,973,696 1.42% 

          Укупно 

Туристичка 

организација 

града Крушевца: 36,303,000 9,310,696         45,613,696   33,120,408       2,239,592     35,360,000 80,973,696 1.42% 

                                                

          УКУПНО 

РАЗДЕО 6: 4,425,380,875 123,535,233 2,686,175 354,000,000 461,082,259 14,170,739 5,380,855,281 4,330,000 125,087,408 168,000 2,818,000 250,000 39,555,217 854,405 660,000 173,723,030 5,554,578,311 97.69% 
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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 

                        

                                   

        270 411000 Плате,  додаци и 

накнаде 

запослених 

(зараде) 34,960,000      34,960,000            34,960,000 0.61% 

        271 412000 Социјални 

доприноси на терет 

послодавца 5,820,000      5,820,000            5,820,000 0.10% 

        272 413000 Накнаде у натури 550,000      550,000            550,000 0.01% 

        273 414000 Социјална давања 

запосленима 4,700,000      4,700,000            4,700,000 0.08% 

        274 415000 Накнаде трошкова 

за запослене 900,000      900,000            900,000 0.02% 

        275 416000 Награде 

запосленима и 

остали посебни 

расходи 1,150,000      1,150,000            1,150,000 0.02% 

        276 421000 Стални трошкови 292,000      292,000            292,000 0.01% 

        277 422000 Трошкови 

путовања  370,000      370,000            370,000 0.01% 

        278 423000 Услуге по уговору 180,000      180,000            180,000   

        279 424000 Специјализоване 

услуге 20,000      20,000            20,000   

        280 425000 Текуће поправке и 

одржавање 205,000      205,000            205,000   

        281 426000 Материјал 335,000      335,000            335,000 0.01% 

        282 444000 Пратећи трошкови 

задуживања 20,000      20,000            20,000   

        283 482000 Порези, обавезне 

таксе, казне, 

пенали и камате                         
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        284 512000 Машине и опрема 518,000      518,000            518,000 0.01% 

          Укупно 

програмска 

активност 0001: 50,020,000           50,020,000                   50,020,000 0.88% 

                             

          Извори 

финансирања 

                        

          01 Општи приходи 

и примања буџета  50,020,000                       

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 15 

ПРЕКО СЛУЖБE 

МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА: 50,020,000           50,020,000                   50,020,000 0.88% 

          Укупно Служба 

месних заједница:  50,020,000           50,020,000                   50,020,000 0.88% 

           
                        

  13 71145            МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ                                     

    0602      ПРОГРАМ 15: 

ОПШТЕ 

УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ                         

     0002     ПА: 

Функционисање 

месних заједница                         

       160   Опште јавне 

услуге 

некласифико-

ване на другом 

месту                         

                                   

        285 421000 Стални трошкови 9,057,800      9,057,800       3,000   3,000 9,060,800 0.16% 

        286 423000 Услуге по уговору 46,000     1,025 47,025       61,200   61,200 108,225   

        287 424000 Специјализоване 

услуге 40,000      40,000           40,000   

        288 425000 Текуће поправке и 

одржавање 5,701,670    3,863,409 79,730 9,644,809   50,000    448,331 26,000  524,331 10,169,140 0.18% 

        289 426000 Материјал 1,683,200    12,220  1,695,420       10,922   10,922 1,706,342 0.03% 

        290 444000 Пратећи трошкови 

задуживања 73,100      73,100           73,100   

        301 511000 Зграде и 

грађевински 

објекти           200,000    2,231,699   2,431,699 2,431,699 0.04% 

        291 512000 Машине и опрема 647,355    400  647,755           647,755 0.01% 

          Укупно 

програмска 

активност 0002: 17,249,125       3,876,029 80,755 21,205,909   250,000       2,755,152 26,000   3,031,152 24,237,061 0.43% 
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          Извори 

финансирања                                     

          01 Општи приходи 

и примања буџета  17,249,125                       

          04 Сопствени 

приходи буџетских 

корисника            250,000             

          13 Нераспоређени 

вишак прихода и 

примања из 

ранијих година - 

пренета средства 

од самодоприноса 

месних заједница 

при гашењу рачуна 

крајем 2017. 

године       3,876,029          2,755,152         

          15 Неутрошена 

средства донација, 

помоћи и 

трансфера  из 

ранијих година - 

пренете донације 

из ранијих година            80,755               26,000         

                                                

          УКУПНО 

ПРОГРАМ 15 

ПРЕКО 

МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА: 17,249,125       3,876,029 80,755 21,205,909  250,000    2,755,152 26,000  3,031,152 24,237,061 0.43% 

          Укупно Месне 

заједнице:  17,249,125       3,876,029 80,755 21,205,909  250,000    2,755,152 26,000  3,031,152 24,237,061 0.43% 

                                           

          УКУПНО 

РАЗДЕО 7: 67,269,125       3,876,029 80,755 71,225,909  250,000    2,755,152 26,000  3,031,152 74,257,061 1.31% 

                                   

          УКУПНО: 4,550,000,000 123,535,233 2,686,175 354,000,000 464,958,288 14,251,494 5,509,431,190 4,330,000 125,337,408 168,000 2,818,000 250,000 42,310,369 880,405 660,000 176,754,182 5,686,185,372 100.00% 
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III- ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 12. 
 

Члан 12. став 2. мења се и гласи: 
 

„Члан 12. став 2. 
 
У току 2022. године планирано је повећање броја 

запослених на неодређено и одређено време за 44 и 
планирано је смањење за 36 радника. На крају 2022. 
године број запослених чије се плате финансирају из 
буџета Града (извор 01) износиће 1.014."  

 
Члан 13. 

 
Члан 30. мења се и гласи: 

 
„Члан 30. 

 
Обавезе преузете у 2021. години у складу са 

одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 
2021. године, преносе се у 2022. годину и имају 
статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација одлуком. 

Пренета средства са рачуна извршења буџета у 
износу од 479.209.782 динара састоје се од: пренетих 
средстава од продаје земљишта из ранијих година у 
износу од 978.337 динара, неутрошених општих 
прихода буџета из ранијих година у износу од 
450.412.140 динара, пренетих средстава од 
самодоприноса месних заједница у износу од 
13.295.811 динара, пренетих ненаменских средстава 
месних заједница у износу од 272.000 динара, 
пренетих неутрошених средстава донација из 2019. 
године за пројекат Градске управе "Девојка са 
крчагом" у износу од 582 динара, пренетих 
неутрошених средстава донација из 2018. године за 
пројекат Градске управе "Трг глумаца" у износу од 
9.818 динара, пренетих неутрошених средстава 
донација из 2017. године за пројекат Градске управе 
"Капитално одржавање објеката основних школа на 
територији града Крушевца" у износу од 1.220 
динара, пренетих неутрошених средстава донација из 
2018. године за израду монографије у МЗ Веселин 
Николић у износу од 1.025 динара, пренетих 
неутрошених средсатва донација из 2019. године за 
трошкове кречења МЗ Трмчаре у износу од 90 
динара, пренетих неутрошених средстава донација из 
2019. године за водоводну мрежу МЗ Падеж - 
Вратаре у износу од 79.640 динара, пренетих 
неутрошених средстава донација из 2020. године за 
одржавање путева у Шашиловцу у износу од 914.300 
динара, пренетих неутрошених средстава донација из 
2020. године за подизање споменика кнезу Лазару у 
износу од 1 динар, пренетих неутрошених средстава 
донација из 2020. године за канализациону мрежу у 
МЗ Пепељевац у износу од 1.228.000 динара, 
пренетих неутрошених средстава донација из 2020. 

године за канализациону мрежу у МЗ Макрешане у 
износу од 651.000 динара, пренетих неутрошених 
средстава донација из 2020. године за Дом културе у 
МЗ Падеж у износу од 210.920 динара,  пренетих 
неутрошених средстава донација из 2021. године за 
канализациону мрежу у МЗ Пепељевац у износу од 
59.000 динара, пренетих неутрошених средстава 
донација из 2021. године за подизање споменика 
кнезу Лазару у износу од 290 динара, пренетих 
неутрошених средстава донација из 2021. године за 
Дом културе у МЗ Падеж у износу од 83.125 динара, 
пренетих неутрошених средстава донација из 2021. 
године за одржавање путева у МЗ Падеж у износу од 
475.320 динара, пренетих неутрошених средстава 
донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ 
Трмчаре у износу од 58.790 динара, пренетих 
неутрошених средстава донација из 2021. године за 
канализациону мрежу у МЗ Макрешане у износу од 
39.000 динара, пренетих неутрошених средстава 
донација из 2021. године за одржавање путева у 
Шашиловцу у износу од 434.000 динара, пренетих 
неутрошених средстава донација из 2021. године за 
организовање Пољопривредног сајма у износу од 
50.000 динара, пренетих неутрошених средстава од 
уплате Министарства рударства и енергетике из 
2018. године за пројекат „Локални развој отпоран на 
климатске промене“ у износу од 1.024.288 динара, 
пренетих неутрошених средстава Канцеларије за 
управљање јавним улагањима Владе РС из 2019. 
године за пројекат "Реконструкција објекта Градске 
топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два 
котла на гас у граду Крушевцу" у износу од 600 
динара, пренетих неутрошених средстава 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
из 2020. године за припремни предшколски програм 
ПУ "Ната Вељковић" у износу од 3.619 динара, 
пренетих неутрошених средстава Министарства 
културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме 
за реализацију едукативних садржаја Народног 
музеја Крушевац" у износу од 20.000 динара, 
пренетих неутрошених средстава од уплате Кабинета 
Министра без портфеља задуженог за демографију и 
популациону политику из 2020. године за пројекат 
"Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" 
Велики Купци" у износу од 728.692 динара, пренетих 
неутрошених средстава Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја из 2021. године за 
припремни предшколски програм ПУ "Ната 
Вељковић" у износу од 2.680 динара, пренетих 
неутрошених средстава Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре за урбану 
мобилност у износу од 5 динара, пренетих 
неутрошених средстава Министарства државне 
управе и локалне самоуправе за финансирање 
адресних табли и таблица у износу од 8.174.900 
динара и пренетих неутрошених средстава 
Министарства финансија за текућу ликвидност у 
износу од 589 динара. 
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Пренета средства из 2021. године трошиће се у 2022. години преко следећих корисника: 

 
 

Р. 

бр. 

  

К
о

р
и

сн
и

к
 

П
р

о
г
р

а
м

 

Програ- 

мска 

активност/ 

Пројекат 

Назив 

Програмске 

активности/ 

П ројекта 

  

П
о

зи
ц

и
ја

 

К
о

н
т
о
 

Н
а

зи
в

 

И
зн

о
с 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Градска 
управа 

1101 ПА 0006 

Означавање 
назива улица, 
тргова и зграда 
кућним 
бројевима 

292 426000 Материјал 8,174,900 

1102 ПА 0002 
Одржавање 
јавних зелених 
површина 

105 424000 
Специјализоване 
услуге 30,000,000 

1102 ПА 0003 

Одржавање 
чистоће на 
површинама 
јавне намене 

101 421000 
Стални 
трошкови 20,000,000 

1102 ПА 0006 
Одржавање 
гробаља и 
погребне услуге 

127 511000 
Зграде и 
грађевински 
објекти 

58,790 

128 541000 Земљиште 2,499,870 

1102 ПА 0008 

Управљање и 
одржавање 
водоводне 
инфраструктуре 
и снабдевање 
водом за пиће 

118 511000 
Зграде и 
грађевински 
објекти 

151,744 

0101 ПА 0001 

Подршка за 
спровођење 
пољопривредне 
политике у 
локалној 
заједници 

79 423000 Услуге по 
уговору 

50,000 

0401 ПА 0004 

Управљање 
отпадним 
водама и 
канализациона 
инфраструктура 

103 511000 
Зграде и 
грађевински 
објекти 

8,220,120 

0701 ПА 0002 

Управљање и 
одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

87 424000 
Специјализоване 
услуге 1,881,196 

88 425000 
Текуће поправке 
и одржавање 157,823,620 

89 511000 
Зграде и 
грађевински 
објекти 

224,958,778 

90 541000 Земљиште 19,347,551 

2002 П 5019 

"Капитално 
одржавање 
објеката осно-
вних школа на 
територији гра-
да Крушевца" 

148 511000 
Зграде и 
грађевински 
објекти 

1,220 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2002 П 5004 

 
"Изградња 
фискултурне 
сале у ОШ "Кнез 
Лазар" Велики 
Купци 

302 465000 Остале дотације 
и трансфери 

728,692 

0602 ПА 0001 
Функционисање 
Градске управе 

42 421000 
Стални 
трошкови 10,691 

49 465000 
Остале дотације 
и трансфери 

27,493 

54 511000 
Зграде и 
грађевински 
објекти 

294,045 

0501 П 5006 

"Локални развој 
отпоран на 
климатске 
промене" 

97 512000 
Машине и 
опрема 1,024,288 

2 Месне 
заједнице 

0602 ПА 0002 
Функционисање 
месних 
заједница 

286 423000 Услуге по 
уговору 

1,025 

288 425000 
Текуће поправке 
и одржавање 

3,943,139 

289 426000 Материјал 12,220 

291 512000 
Машине и 
опрема 400 

Укупно: 479,209,782 

 

 
Члан 14. 

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца“ и доставити Министарству финансија. 
 
 

Члан 15. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
I Број: 400-11/22                    ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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212 
На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - други 
закон, 9/20 и 52/21), Правилника о садржини, 
поступку и начину доношења програма уређивања 
грађевинског земљишта (''Сл. гласник РС'' бр. 
27/2015), члана 20. тачка 3. За кона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014 - 
други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018, 111/2021 
- други закон), и члана 22. Статута града Крушевца 
(''Сл. лист града Крушевца'', бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 08.07.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У   

 
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I 
 

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

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б1. Саобраћајнице 
Тачка 3. Реконструкција Улице Цанкареве, 

процењене вредности 75.000.000 дин. 
Тачка 13. Реконструкција улице у Великој 

Крушевици, процењене вредности 11.000.000 дин. 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура 
 
Тачка 8. Радови на топловодној мрежи у Желе-

зничкој улици, процењене вредности 17.380.000 дин. 
Тачка 11. Радови на топловодној мрежи у 

Шуматовачкој улици, процењене вредности 
10.000.000 дин. 

Тачка 16. Проширење мреже уличне расвете, 
процењене вредности 5.000.000 дин. 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б3. Партерно уређење 
Тачка 3. Партерно уређење око зграде „THW“ у 

Улици Гаврила Принципа, процењене вредности 
2.000.000 дин. 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б4. Опремање слободних локација и стечене оба-
везе из области опремања и уређивања грађевинског 
земљишта   

Тачка 3. Изградња новопланираних  
саобраћајница са инфраструктуром по ПДР "Стари 

аеродром фаза 1" и по ПДР "Стари аеродром фаза 2", 
процењене вредности 60.000.000 дин. 

 
II 

 
У Првом делу Програм се допуњује  и то: 
 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура додаје се:  
Тачка 21. и гласи: Реконструкција моста на путу 

Падеж - Крвавица 2. фаза, процењене вредности 
5.000.000 дин (Буџет града Крушевца); 

Тачка 22. и гласи: Изградња разводних 
водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, 
Пољаци, Љубава, Ломница и др. процењене 
вредности 35.396.400 дин (Буџет града Крушевца); 

Тачка 23. и гласи: Реконструкција и санација 
котларнице за грејање стамбених објеката - Лазарица 
1, процењене вредности 42.000.000 дин (Буџет града 
Крушевца). 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б3. Партерно уређење додаје се:  
Тачка 5. и гласи: Партерно уређење око више-

породичних стамбених зграда К2А и К2Б, процењене 
вредности 3.821.888 дин (Буџет града Крушевца). 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б4. Опремање слободних локација и стечене оба-
везе из области опремања и уређивања грађевинског 
земљишта  додаје се:  

Тачка 5. и гласи: Изградња јавног тоалета у 
Пионирском парку процењене вредности 8.450.214 
дин. (Буџет града Крушевца). 

 
III 

 
У првом делу Програма усклађују се називи 

инвестиција, вредности, извор финансирања,  и то: 
 
Тачка A Припремање грађевинског земљишта 

- А2. Откуп земљишта мења се процењена вредност:  
Тачка 4. Источна обилазница тако да износи 

20.000.000 дин (Буџет града Крушевца); 
Тачка 8. Улица Филипа Вишњића тако да износи 

2.000.000 дин. (Буџет града Крушевца). 
 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б1. Саобраћајнице мења се процењена вредност, 
извор финансирања и то:  

Тачка 6. Реконструкција Улице Миодрага Гајића 
у Каонику (сокак Гајићи) процењене вредности 
21.777.418 дин. тако да је извор финансирања: 
1.777.418 дин. Буџет града Крушевца + 20.000.000 
дин. Министарство пољоривреде, шумарства и водо-
привреде Републике Србије. 

Тачка 9. Изградња Ул. браће Рајт у Лазарици тако 
да износи 13.822.083 дин. (Буџет града Крушевца). 
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Тачка 12. Реконструкција Улице Св. Саве тако да 
износи 27.589.818 дин (Буџет града Крушевца); 

Тачка 16. Изградња Улице Танаска Рајића 1. фаза 
тако да износи 5.500.034,48 дин. (Буџет града Кру-
шевца); 

Тачка 22. Реконструкција Косовске улице тако да 
износи 60.885.976,15 дин. (30.442.988,07 дин. Буџет 
града Крушевца + 30.442.988,08 дин., Министарство 
привреде Републике Србије). 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура мења се процењена вредност и 
то: 

Тачка 3. Изградња водоводног система за 
депонију у Срњу тако да износи 13.044.000 дин. 
(Буџет града Крушевца); 

Тачка 4. Изградња водоводне мреже у Косовској 
улици тако да износи 51.660.000 дин. (Буџет града 
Крушевца); 

Тачка 7. Изградња канализационе мреже у 
Косовској улици тако да износи 18.342.000 дин. 
(Буџет града Крушевца); 

Тачка 15. Санација клизишта у Великој 
Крушевици тако да износи 29.019.777 дин. (Буџет 
града Крушевца); 

Тачка 17. Реконструкција моста на Гагловској 
реци у Капиџији тако да износи 14.400.000 дин. 
(Буџет града Крушевца); 

Тачка 18. Реконструкција и санација моста у 
Сушици тако да износи 19.200.000 дин. (Буџет града 
Крушевца); 

Тачка 19. Реконструкција моста у насељеном 
месту Сеземча тако да износи 14.400.000 дин. (Буџет 
града Крушевца); 

Тачка 20. Реконструкција моста у Пепељевцу 
тако да износи 33.600.000 дин. (Буџет града 
Крушевца). 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б1. Саобраћајнице усклађује се назив, процењена 
вредност и то:  

Тачка 19. Изградња новопланираних улица на 
Багдали (Измена Плана генералне регулације 
„Центар“ у делу к.п.бр.: 2476/1, 2477/1, 2473/31, 
2479/1 и 2479/2 све КО Крушевац у Крушевцу) сада 
гласи: Изградња новопланираних улица на Багдали 1 
процењене вредности 38.159.979,26 дин. (Буџет града 
Крушевца). 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б2. Инфраструктура усклађује се назив,  процењена 
вредност и то: 

Тачка 9. Радови на топловодној мрежи у 
Цанкаревој улици сада гласи: Реконструкција 
топловодне мреже у Цанкаревој улици, процењене 
вредности 4.000.000 дин  (Буџет града Крушевца); 

Тачка 10. Радови на топловодној мрежи у Улици 
сликара Миловановића сада гласи: Реконструкција 

топловодне мреже у Улици сликара Миловановића и 
Улици Срђана Родића, процењене вредности 
15.314.344 дин. (Буџет града Крушевца); 

Тачка 12. Радови на топловодној мрежи у 
Косовској улици сада гласи: Реконструкција 
топловодне мреже у Косовској улици, процењене 
вредности 10.500.000 дин. (Буџет града Крушевца). 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б3. Партерно уређење усклађује се назив,  
процењена вредност и то: 

Тачка 1. Изградња полигона на локацији ХИ 
„Жупа“ сада гласи: Изградња полигона на локацији 
ХИ „Жупа“ (са саобраћајницом и паркингом) 1. фаза, 
процењене вредности 20.000.000 дин. (Буџет града 
Крушевца); 

Тачка 2. Партерно уређење катастарске парцеле 
бр. 5508/6 КО Крушевац у Ул. кнеза Милоша сада 
гласи: Изградња саобраћајнице и пратеће 
инфраструктуре са партерним уређењем у Улици 
кнеза Милоша, на к.п. 5508/6 и делу 5378/5 обе КО 
Крушевац, процењене вредности 10.000.000 дин.  
(Буџет града Крушевца). 

 
Тачка Б  Опремање грађевинског земљишта - 

Б4. Опремање слободних локација и стечене 
обавезе из области опремања и уређивања 
грађевинског земљишта  усклађује се назив,  
процењена вредност и то: 

Тачка 1. Изградња стадиона Јединство 2. фаза 
сада гласи: Изградња стадиона Јединство у Малом 
Головоду 2. фаза, процењене вредности 49.939.439,28 
дин. (Буџет града Крушевца); 

Тачка 4. Изградња азила за псе сада гласи: 
Изградња прихватилишта и азила за псе (фазна 
градња), процењене вредности 19.249.584 дин. (Буџет 
града Крушевца) - (вредност прве фазе 9.000.000 дин. 
+ вредност 2. фазе 10.249.584 дин.). 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта - 

Б5. Инвестиције из средстава Републике Србије и 
буџета Града Крушевца усклађује се назив,  
процењена вредност и то: 

Тачка 1. Изградња скејт парка сада гласи: 
Изградња скејт парка (памптрек и скејт парк), 
процењене вредности 28.300.000 дин.  (20.000.000 дин 
Буџет града Крушевца + 8.300.000 дин. Министарство 
омладине и спорта Републике Србије) 

 
У осталом делу Програм остаје непромењен. 
 
Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 463-110/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон, 47/2018, 111/2021 - др. закон), члана 9. Закона 
о планском систему (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 30/2018), члана 3. Уредбе о обавезним 
елементима плана развоја аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 107/2020), члана 22. Статута 
града Крушевца (''Службени лист града'', број 15/18) 
и Споразума о сарадњи за спровођење пакета 
подршке за израду плана развоја број 404-1410/2022 
од 20.06.2022. године, закљученог између Сталне 
конференције градова и општинa – Савеза градова и 
општина и Града Крушевца,  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 08.07.2022. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА 

ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2023-2030. 
ГОДИНЕ 

 
I - Приступа се изради Плана развоја града 

Крушевца за период 2023-2030. године, као 
документа развојног планирања најширег обухвата и 
највишег значаја. 

 
II - У циљу израде Плана развоја града Крушевца, 

образоваће се Координациони тим и Радне групе за 
израду Плана развоја. 

 
III - Стручне и административне послове за 

потребе Координационог тима и Радних група ће 
обављати надлежна одељења Градске управе града 
Крушевца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
V - Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Крушевца''.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 I Број: 30-1/22            ПРЕДСЕДНИК  
Предраг Вукићевић, с.р.  

 
 
 
 
214 
На основу чл. 7. Одлуке о оснивању буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 11/09, 12/09, 4/13), чл. 
22. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 15/18), уз сагласност Министарства  
заштите животне средине, бр. 401-00-1237/22-02 од 
04.јула 2022. год., 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 08.07.2022. године, донела је 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
I - У Програму коришћења средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине за 2022. годину  
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 23/2021) на који је 
сагласност дало Министарство заштите животне 
средине под бројем 401-00-02006/2021-02 од             
17. децембра  2021. године у табели Управљање 
отпадом тачка 3. и табели Mере адаптације на 
климатске промене, тачке  9. и 10. мењају се и гласе: 
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Редни 
број 

активно-
сти 

Програмска 
активност 

Детаљан опис 
активности 

Циљ активности 
Надлежни за 

спровођење програмске 
активности 

Финансијска 
средства 

потребна за 
реализацију 
предвиђене 
активности 

Извор 
средстава 

финансирања 

Износ одобрених 
средстава пре 

измене 

 
 

Управљање отпадом 

 
 

3. Чишћење и 

санирање 

јавних 

површина на 

територији 

Града 

Крушевца 

Активност ће 

бити реализована 

кроз реализацију 

пројеката уна-

пређење заштите 

животне средине 

на територији 

града Крушевца у 

складу са Локал-

ним програмом 

заштите животне 

средине  

2015-2024  

Заштита и унапређење 

животне средине 

Одељење за инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне средине, Служба 

за заштиту животне 

средине и Одељење за 

инспекцијске послове, 

Инспекција за комуналне 

делатности 

 

 

 

 

 

5.517.568,00 

 

 

 

 

 

Буџет града 

Крушевца 

 

 

 

 

 

 

5.800.000,00 

 

Мере адаптације на климатске промене 

 

9. 

Спровођење 

мера 

енергетске 

ефикасности 

на 

територији 

Града 

Крушевца 

Уштеда енергије 

уградњом 

изолације и PVC 

столарије са 

циљем смањења 

потрошње 

енергије 

Смањење и   контролиса-

на сеча шума и емисије 

штетних гасова 

Одељење за инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне средине, 

Служба за заштиту 

животне средине 

 

 

7.282.432,00 

 

Буџет града 

Крушевца 
10.000.000,00 
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Редни 
број 

активно-
сти 

Програмска 
активност 

Детаљан опис 
активности 

Циљ активности 
Надлежни за 

спровођење програмске 
активности 

Финансијска 
средства 

потребна за 
реализацију 
предвиђене 
активности 

Извор 
средстава 

финансирања 

Износ одобрених 
средстава пре 

измене 

Активност ће 

бити реализо-

вана кроз реали-

зацију пројеката 

набавке, замене, 

реконструкције 

и санације 

котларница за 

грејање  

Смањење и контро-

лисана сеча шума и 

емисије штетних гасова 

Одељење за инвестиције, 

привреду и заштиту жи-

вотне средине, 

Служба за заштиту 

животне средине 4.180.220,00 
Буџет града 

Крушевца 
/ 

10. 

 

Спровођење 

мера у 

погледу 

емисије 

штетних 

гасова  

 

Набавка возила 

са еколошким 

горивом (гас, 

био гас, хибрид, 

електро и сл.) 

Смањење коришћења 

фосилних горива и  

смањење емисије 

штетних гасова 

Одељење за инвестиције, 

привреду и заштиту 

животне средине, 

Служба за заштиту 

животне средине 
5.819.780,00 

Буџет града 

Крушевца 
7.000.000,00 

 

 

II - Ову Измену и допуну Програма објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
  I Број: 501-90/22                     ПРЕДСЕДНИК  
                 Предраг Вукићевић, с.р. 
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На основу чл. 11, 16 и 18. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС" бр. 14/22) и чл. 22. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 15/18) 

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 08.07.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА У СТАЛНОМ 

САСТАВУ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ЈЕЛЕНА ЦВЕТАНОВИЋ, 

дипл. правник из Крушевца, ОГ "Александар Вучић - 
За нашу децу", дужности заменика члана Градске 
изборне комисије у сталном саставу, због подношења 
оставке. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ МАРИНА СТОЈАДИНОВИЋ, 

дипл. правник из Крушевца, ОГ "Александар Вучић - 
За нашу децу" за заменика члана Градске изборне 
комисије у сталном саставу. 

 
III - Изборни период новоименованог заменика 

члана Градске изборне комисије у сталном саставу 
траје до истека мандата Градске изборне комисије у 
сталном саставу.  

 
IV - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објављује се на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије и у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 013-8/22            ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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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  одржа-
ној дана 08.07.2022. године,  донела је 

 
 
 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''БАГДАЛА 4'' У КРУШЕВЦУ 
 

ДЕО I - ОПШТИ ДЕО 
 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације: 
• 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 –A 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 
„Багдала 4“ у Крушевцу, бр. 350-752/2020 од 
25.09.2020. год. („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 15/2/2020); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације „Багдала 
4“ у Крушевцу на животну средину бр.350-691/2020 
од 17.09.2020. год., („Службени лист града Кру-
шевца“, бр. 15/2/2020); 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

• План генералне регулације ''ЗАПАД 1'' („Сл. 
лист града Крушевца“, бр. 2/2020“) 

 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана 
 
1.2.1 План генералне регулације „ЗАПАД 1“ 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 2/2020“) 
 
План генерелане регулације ''ЗАПАД 1'' 
 
Подручје Плана детаљне регулације према Плану 

генералне регулације ''ЗАПАД 1'' чини урбанистичка 
подцелина 5.11.2.  

 
''Урбанистичка целина 5.11. 
 
Површине око 54,60ха обухвата простор 

ограничен југоисточном границом грађевинског 
подручја, јужном и западном границом урбанистичке 
подцелине 5.11.1., улицама Војводе Мишића, 
Његошевом и Багдалским венцем.  

Ова целина подељена је на три подцелине.  
У овој урбанистичкој целини примењују се ПДР 

регулације Гарског потока од 1+465.15 до 1+715.00 
(„Сл. лист града Крушевца“ 5/05) и ПДР Ул.  
Александра Волте ("Сл. лист града Крушевца" 11/13). 

За урбанистичке подцелине 5.11.1. и 5.11.2. 
утврђује се обавеза израде планова детаљне 
регулације. 
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Урбанистичка подцелина 5.11.3. реализоваће се директном применом плана. 
Претежне, допунске и пратеће намене дефинисане Планом генералне регулације ''ЗАПАД 1'' приказанe су 

табеларно. 
 

Ознака урб. 
подцелине 

Претежна намена Компатибилна намена Пратећа намена 

намена тип намена  намена тип 

5.11.1. 

 

Становање, 

до 100ст/ха 

ПС-01 

ПС-02 
комерцијалне делатности КД-02 заштитно 

зеленило 

 

- - 

 привредне делатности ПД-03 

спорт и рекреација СР-03 

5.11.2. 

 

Становање, 

до 100ст/ха 

ПС-01 

ПС-02 

 

комерцијалне делатности КД-02 становање, 
100-200ст/ха 

ВС-04 

привредне делатности ПД-03 

спорт и рекреација СР-03 парк шума - - 

5.11.3. 

Становање, 

до 100ст/ха 

ПС-01 

ПС-02 
комерцијалне делатности КД-02 - - 

 
- - 
 

привредне делатности ПД-03 

спорт и рекреација СР-03 

 
 
 
''За саобраћајнице које се налазе у деловима    

ПГР-а за које је планирана даља разрада Плановима 
детаљне регулације, важе следеће техничке каракте-
ристике: 

• Примарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,5м, са минимум 
једностраним тротоарима минималне ширине 1,50м. 

• Секундарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,0м, са минимум 
једностраним тротоарима минималне ширине 1,50м. 

• Терцијалне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,0м; 

• Једносмерне саобраћајнице - ширина 
коловоза мин 3,5м. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са приступним саобра-
ћајницама варирају од 6,0м до 12,0м, у зависности од 
ранга приступне саобраћајнице. На појединим 
саобраћајним укрштајима нижег ранга и са смањеном 
фреквенцијом саобраћаја, постављени су и радијуси 
кривина и мање од 6,0м.'' 

 
''Б. Парк-шума 
 
Мања издвојена пошумљена површина, тзв. 

„Борићи“, налази се у непосредној близини градског 
парка „Багдала“. (приказан на графичком прилогу у 
просторној целини 5.11.2.), планирана је за уређење 
по принципу парк-шуме. 

Ова површина од 11.79ха представља значајан 
део система градског зеленила јер се његовим 
уређењем добија површина са квалитетном високом 
вегетацијом, која као таква утиче у великој  мери на 
оптимизацију еколошких услова и унапређење 
услова живота. 

Друга веома важна функција парк-шума је 
рекреативна функција која ће у потпуности доћи до 
изражаја афирмисањем потенцијала ових простора. 
Задржавањем постојеће вегетације и унапређењем 

садржаја за активан и пасиван одмор, активну и 
пасивну рекреацију и увођењем нових неопходних 
садржаја, биће створен простор који ће у великој 
мери допринети рекреативним могућностима града.  

За уређење парк - шума важе следећи урба-
нистички услови:  

• За реализацију парк-шуме  неопходна је 
израда пројекта пејзажног уређења и елебората о 
фитосанитарном статусу постојећег зеленила. 

• Парк-шума мора да има обезбеђен приступ и 
паркинг за посетиоце (по могућности) на ободу, осим 
у специфичним случајевима када је дозвољен колски 
саобраћај у самој парк-шуми. 

• Парк-шума  мора да има и делове лако 
приступачне особама са посебним потребама. 

• Парк-шуму треба зонирати тако да се 
обезбеди зона активног и пасивног одмора, зона 
активне и пасивне рекреације и зона са садржајима  
информативног карактера, санитарни чвор, услужне 
делатности и сл. 

• Основни садржаји парк-шуме су простори за 
шетњу, седење и лежање на трави, забавне игре, 
прославе рођендана, изложбе, игру деце, видиковци  
и сл. 

• Парк-шума може да садржи и просторе и 
опрему за пасивну и активну рекреацију, спортске 
терене, стазе здравља, трим и бициклистичке стазе, 
тематске целине и сл. 

• Све садржаје треба организовати по 
принципу минималног оптерећења и деградације 
простора. 

• Процентуално учешће зеленила (неизграђени 
простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде минимално 80%. 

• Стазе, платои и приступне саобраћајнице могу 
да заузимају максимално 20% укупне површине. 

• Неопходно је обезбедити правилан однос 
светла и сенке, односно пошумљеног дела и 
осунчаних пољана.'' 
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1.2.2. Остала документација од значаја за  
           израду плана 
 
У претходном периоду рађен је Детаљни 

урбанистички план ''Багдала 4'' ("Сл. лист општине 
Крушевац" 4/86, 5/2003), са детаљном разрадом 
локације којом су били утврђени услови уређења и 
услови градње у обухвату планског подручја. 

За комплекс са вишепородичним стамбеним 
зградама урађен је Урбанистички пројекат 
колективних стамбених зграда на к.п.бр. 117/10, 
117/11, 117/13, 117/14, 117/15, 117/19 КО Пакашница 
у оквиру ДУП-а ''Багдала 4'' у Крушевцу (Сл. лист 
општине Крушевац 5/97, 5/2003). 

За потребе уређења објекта инфраструктуре 
урађен је План  детаљне регулације улице 
Александра Волте (Ул. Драгића Вучетића у оквиру 
ДУП-а Багдала 4) у Крушевцу  ("Сл. лист општине 
Крушевац" 11/13). 

Као предуслов за израду Плана урађен је 
Елаборат геомеханичких истражних радова, од 
стране предузећа за геолошка истраживања ''ГеоПро-
јектинг'', Ниш бр. 07-06/21 од 25.06.2021. год. Овим 
елаборатом извршена је категоризација терена према 
степену стабилности. 

 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Граница комплекса обухваћеног ПДР-е „Багдала 4“ 

(у даљем тексту граница) почиње у северо-западном 

делу комплекса од раскрснице улица Његошеве 
(к.п.бр. 5966/3 КО Крушевац) и Војводе Мишића 
(к.п.бр. 5948/2 КО Крушевац), зј. Тромеђе к.п.бр.: 
34/1 (КО Пакашница), 5966/3 (КО Крушевац улица 
Његошева) и 5948/2 (КО Крушевац улица Војводе 
Мишића) и у смеру казаљке на сату иде према 
североистоку поклапајући се са границом КО 
Крушевац – КО Пакашница, остављајући у 
комплексу следеће катастарске парцеле: 34/1, 7/1, 
7/11, 7/9, 7/4, 7/5, 8/8, 12/3 (улица Александра Волте), 
8/1 и 3/1 до кружног тока, тј. до раскрсница улица 
Његошеве, Багдалски Венац и Војводе Путника (све 
КО Пакашница). На том месту граница скреће према 
југоистоку улазећи у КО Пакашница и пресеца 
к.п.бр.: 3/1 и 2/1 у делу кружног тока, па наставља 
према југу источном границом к.п.бр.: 2/1, 3/1, 868/1 
(пут) и 141/1 (западном границом улице Багдалски 
Венац) до северне границе к.п.бр.: 5965/5 (КО 
Крушевац), где улази у КО Крушевац обухватајући 
део к.п.бр. 5965/5 (КО Крушевац) до места где 
пресецајући к.п.бр. 5965/5 скреће према западу 
поново улазећи у КО Пакашница. 

Кроз КО Пакашница граница се поклапа са 
јужном границом к.п.бр. 141/1 до тромеђе к.п.бр.: 
141/1, 139/3 и 139/2, па наставља према југозападу 
границом следећих катастарских парцела које 
оставља у комплексу: 139/3, 139/1, 139/4, 139/5, 
140/1, 137/4, 137/3, 225/23, 225/19, 225/22, 225/20, 
225/21, 225/33, 228/12 (пут – део), 226/1, 228/6, 228/12 
(пут –део поново), 228/7, 232/6, 232/7, 232/9, 232/5 
(део) и 232/4 до тромеђе к.п.бр.: 232/4, 232/10 и 232/2. 
Од те тромеђе граница наставља у истом правцу 
(према северу) остављајући у комплексу следеће 
катастарске парцеле: 232/10, 232/4 (део), 226/1, 134, 
133/8, 133/9 (пут), 132/4, 132/5 и 233/17 до тромеђе 
к.п.бр.: 233/17, 868/1 (пут) и 233/2, тј. пута к.п.бр. 
868/1. Пресецајући исти  граница иде према северу 
поклапајући се са западном границом к.п.бр. 108/1 до 
тромеђе к.п.бр.: 108/1, 106 и 864/1 (Гарски поток). 
Настављајући према северу граница се поклапа са 
источном линијом експропријације регулације 
Гарског потока пресецајући следеће катастарске 
парцеле: 108/1, 108/2, 864/1 (поток поново), 113/1, 
113/2, 113/3, 117/6, 117/5 и 117/4 до источне границе 
к.п.бр. 117/30 и даље према северу поклапајући се са 
већ реализованом линијом експропријације 
обухватајући у комплексу следеће катастарске 
парцеле: 117/4 (део), 864/3 (поток), 35/3, 35/2, 35/1, 
864/7 (поток) и 41/7 до тромеђе к.п.бр.: 41/7, 864/8 
(поток) и 5948/2 (КО Крушевац – улица Војводе 
Мишића), тј. до границе КО Пакашница и КО 
Крушевац. На том месту граница се ломи према 
истоку улазећи у КО Крушевац јужном границом 
к.п.бр. 5948/2 (улица Војводе Мишића) поклапајући 
се са границом КО Крушевац – КО Пакашница до 
четворомеђе к.п.бр.: 864/8 (поток – КО Пакашница), 
5967/2 (КО Крушевац), 5948/2 (улица Војводе 
Мишића – КО Крушевац) и 3633/2 (улица Маричка – 
КО Крушевац). 
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Кроз КО Крушевац граница наставља према 
северу обухватајући део к.п.бр. 5948/2 (улица 
Војводе Мишића) и део к.п.бр. 3632/3 (такође део 
улице Војводе Мишића), тј. раскрснице улица 
Маричке (к.п.бр. 3633/2 КО Крушевац) и Војводе 
Мишића (к.п.бр. 5948/2 КО Крушевац) и даље до 
раскрснице улица Његошеве (к.п.бр. 5966/3 КО 
Крушевац) и Војводе Мишића (к.п.бр. 5948/2 КО 
Крушевац), где пресецајући улицу Војводе Мишића 
према истоку долази до тромеђе где је опис и започет.  

 
Површина обухвата плана је 25,70ха. 
 
Попис парцела у обухвату плана 
 
КО Крушевац: 
 
Делови катастарских парцела: 3632/3, 5948/2 и 

5965/5. 
 
КО Пакашница: 
 
Делови катастарских парцела: 2/1, 3/1, 117/4, 

117/5, 113/3, 117/6, 113/2, 113/1, 864/1, 108/1, 108/2, 
232/4, 228/12 и 232/5. 

 
Целе катастарске парцеле: 8/8, 8/1, 7/4, 8/3, 7/9, 

7/5, 8/9, 8/4, 7/11, 8/10, 7/2, 7/1, 8/5, 7/3, 4, 8/6, 7/10, 
8/11, 8/7, 34/2, 34/1, 10/1, 8/12, 13/1, 10/2, 41/3, 13/2, 
12/1, 10/3, 12/3, 41/9, 13/3, 41/8, 11/2, 41/4, 12/2, 11/1, 
41/2, 15/4, 15/5, 15/2, 41/5, 15/1, 14, 40/1, 15/3, 15/6, 
41/6, 40/2, 40/3, 16/1, 40/4, 41/7, 39, 38, 16/2, 864/11, 
36, 5, 17/8, 17/6, 17/7, 17/9, 17/1, 17/2, 18, 37/3, 17/3, 
37/5, 17/5, 6, 19/3, 22, 17/4, 864/10, 21/1, 19/2, 37/4, 
37/2, 21/2, 21/3, 19/1, 20, 24, 864/7, 23, 35/1, 35/2, 25, 
28, 35/3, 26, 29, 864/3, 35/4, 93/10, 30, 27, 120/4, 117/8, 
116, 117/1, 120/2, 120/3, 117/9, 33, 121/2, 117/3, 121/3, 
120/1, 119/3, 117/26, 121/9, 121/8, 31, 117/10, 121/1, 
119/4, 121/6, 121/10, 117/28, 117/20, 121/5, 121/4, 
121/13, 117/12, 117/29, 117/22, 119/1, 117/27, 122/5, 
117/13, 121/7, 117/21, 119/2, 117/16, 122/2, 121/11, 
121/12, 118, 117/17, 122/3, 117/18, 122/8, 117/25, 
122/17, 115/2, 122/4, 115/1, 122/18, 122/16, 868/1, 
122/15, 114/1, 122/6, 114/2, 125, 122/9, 122/14, 122/10, 
111/2, 141/1, 128/1, 122/1, 122/7, 126, 128/2, 122/11, 
129, 122/12, 124, 127, 131/1, 135, 122/13, 131/2, 107, 
132/3, 133/1, 233/17, 132/2, 130, 123, 133/2, 133/3, 
132/1, 133/9, 133/4, 140/4, 136/2, 132/5, 139/3, 139/5, 
133/5, 139/1, 132/4, 139/4, 140/6, 133/6, 136/1, 140/3, 
133/7, 134, 133/8, 140/1, 137/4, 137/3, 140/7, 140/2, 
225/19, 225/21, 225/23, 225/22, 225/20, 225/33, 226/1, 
226/2, 232/10, 228/6, 228/13, 228/7, 232/6, 232/7, 232/9 
и 232/8. 

 
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. 

1.4. Опис постојећег стања 
 
1.4.1. Положај 
 
Подручје обухваћено Планом представља део 

западне падине брда Багдале, која се завршава 
природном границом коју чини Гарски поток. У 
непосредном је контакту са парком ''Багдала''.  

 
1.4.2. Природне карактеристике подручја  
 
Плански обухват налази се у подручју умерено 

континенталне климе, и представља део више 
језерске терасе (подручје између Пепељевца и 
Вучака и изнад Пакашнице) са надморском висином 
од 160м до 210м. 

Обухват плана чини брдовити терен са поточном 
долином у централном делу обухвата плана. Стране 
поточне долине су релативно стрме. 

 
1.4.3. Грађевинско подручје 
 
Граница обухвата планског подручја налази се у 

границама грађевинског подручја. 
 
1.4.4. Начин коришћења простора 
 
Окосницу зоне становања чини стамбено насеље 

формирано у периоду између шездесетих и 
осамдесетих година двадесетог века, настало на падини 
Багдалског венца, оријентисаној ка Пакашници. 
Почетком осамдесетих година двадесетог века, 
урбанистички се уређује израдом Детаљног урбани-
стичког плана ''Багдала 4'' и то превасходно са циљем 
де се предузму мере стабилизације терена имајући у 
виду појаву клизишта. 

Вишепородични стамбени објекти изграђени су 
у периоду од 1996.-2000. год. (насеље ''Владо Јурић''), 
на иницијативу приватног инвеститора.  

Око 40% простора је под зеленилом и под шумом 
(тзв. ''Борићи'') која је својевремено формирана као 
једна од мера за санацију клизишта.  

Главни саобраћајни токови одвијају се преко ул. 
Липљанске и преко ул. Јанка Гагића. Евидентан је 
проблем неадекватних саобраћајних профила 
''улица'' које на терену постоје. Улица Јована Цвијића 
представља посебан изазов имајући у виду њен 
превелики подужни  нагиб, због чега  се иначе не 
користи у зимском периоду. 

Поједини објекти немају колски приступ до 
парцела па су на терену видни колотрази преко 
јавних зелених површина. 

Посебно ограничење представља појава 
клизишта у поточној долини. Потребно је нагласити 
да су у широј околини клизишта уочене извесне 
деформације тла у виду благог истрбушавања, мањих 
скокова терена, што овај терен сврстава у условно 
стабилан терен. Неповољност у конкретном је да су 
многобројни породични објекти за становање 
изграђени у непосредној близини клизишта или на 
условно стабилним теренима, као што је случај у 
улици Александра Волте и улици Јована Цвијића. 
Поједини објекти су заштићени импровизованим 
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потпорним конструкцијама које дугорочно не могу 
одговарати својој функцији. 

 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација терена 
 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Улице Багдалски венац са 
североисточне стране, делом Улице Његошеве са 
северозападне стране, делом Улице Његошеве са 
северозападне стране, делом Улице Војводе Мишића 
са западне стране, деоницом Гарског потока са 
западне стране као и изломљеном границом у зони 
Улице Јанка Гагића са јужне стране. 

У оквиру подручја Плана нема уређених паркинг 
места на јавним површинама. 

 
Нивелација терена 
 
Терен простора обухваћен Планом детаљне 

регулације припада категорији брдовитог терена са 
поточном долином коју образује Гарски поток. 
Посматрана страна долине је релативно стрма са 
падом према западу гледано од улице Багдалски 
венац. 

Део постојећих саобраћајница је са савременим 
коловозним застором, а део са макадамским 
коловозом. 

Сагледавањем постојећег стања саобраћајница 
које су изведене са савременим коловозним 
застором, уочено је да улице трасиране по страни 
долине нису у складу са прописаним техничким 
условима за максимални подужни нагиб 
(imax=12,0%). Најкритичнија је улица Јована 
Цвијића (колска веза улице Багдалски венац и улице 
Липљанске) са подужним нагибом нивелете од 
14,55%, која се из тог разлога у време зимског 
периода не користи. 

На основу конфигурације терена, услови за 
одводњавање саобраћајница гравитационим путем су 
повољни. 

 
1.4.5.2. Хидротехничке инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
У формираним саобраћајницама предметног 

плана постоји изграђена улична водоводна мрежа, 
али због недостатка пројектне документације и 
геодетских снимака немогуће је индентификовати 
њен тачан положај и њене димензије у профилу свих 
улица. Водоснабдевање објеката у оквиру плана је из 
градске водоводне мреже која је саставни део 
регионалног система водоснабдевања са језера 
Ћелије. 

Велики део мреже, пречника мањих од Ø100мм 
не задовољава услове противпожарне заштите који 
су прописани Правилником о техничким 

нормативима за инсталације  хидрантске мреже за 
гашење пожара  ("Сл. лист РС", бр. 3/2018). 

Развод водова по улицама унутар граница 
предметног Плана дат је у графичком прилогу.  

Због дотрајалости водоводне мреже, неопходна 
је реконструкција. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Систем за одвођење отпадних вода града Кру-

шевца је сепаратан, независно одвођење отпадних 
вода из домаћинстава и индустрије од атмосферских 
вода.  

Примарни улични колектори су изведени у 
постојећим саобраћајницама. 

У саобраћајници која се налази са леве стране 
Гарског потока, а који чини западну границу 
планског документа је изграђен примарни колектор 
канализације отпадних вода, у који се уливају 
отпадне воде из објеката који се налазе у обухвату 
плана. Овим колектором се сакупљају отпадне воде 
из насеља Гари и Пакашница и одводе ка централном 
постројењу за пречишћавање отпадних вода града 
Крушевца (ЦППОВ). 

Због конфигурације терена у појединим 
саобраћајницама је изграђена канализација под 
притиском, са системом црпних станица у улицама 
Јанка Гагића и Старве Стаменковића, до којих се 
отпадне воде доводе гравитационо, а затим 
препумпавају у систем колектора јавне канализације, 
са одводом ка главном колектору формираном у 
саобраајници која пролази дуж леве обале Гарског 
потока, тј., дуж пута Крушевац – Гари. 

Посебно треба поменути проблематику појаве 
активних и потенцијалних клизишта у зони планског 
документа. Наиме, примећено је да велики број 
изграђених објеката није прикључен на градску 
канализациону мрежу и да се отпадне воде из њих 
сливају дуж терена, директно у стопу клизишта, чиме 
веома угрожавају постојећу стабилност терена. 

 
Мрежа атмосферске канализације и водопри-

вредна инфраструктура 
 
Сливна површина у оквиру плана гравитира 

сливу регулисаног водотока – Гарског потока, 
регулисаним отвореним трапезним профилом. 

Напомена изнета за део који се односи на 
канализацију отпадних вода, односи се и на 
атмосферску канализацију. 

Изграђена мрежа атмосферске канализације у 
оквиру простора плана није довољна, тако да се при 
појави јаких киша формирају површински токови на 
саобраћајницама, продор атмосферских вода у мрежу 
канала канализације отпадних вода што доводи до 
њиховог преоптерећења и изливања и угрожавања 
стабилности терена. 

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје 

електроенергетски објекти и водови чији је списак 
дат у Претходним условима “ЕПС Дистрибуције“ 
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доо Београд, огранак Електродистрибуција 
Крушевац 

Постојећа НН мрежа изведена је делимично 
кабловским водовима 1kV, а делимично ваздушном 
НН мрежом, која је изведена на бетонским и дрвеним 
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 са подземним 
инсталацијама. 

 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана, телекому-

никационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационих центара РДЛУ Расадник и 
РДЛУ Пакашница, и приступног уређаја ОЛТ 
Расадник. Локације приступних уређаја се налазе  
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 базних станица КС 10/Крушевац 
3 – Рубин и КС 81/КС Радомира Јаковљевића - Макси 
које се налазе изван граница плана. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације, ЈКП „Градска топлана“ 
Крушевац не поседује и не планира инсталације 
градског топлификационог система. 

 
Гасификација 
 
На подручју обухваћеном Планом детаљне 

регулације ПДР „Багдала 4“, планиране гасне 
инсталације везују се на дистрибутивну гaсоводну 
мрежу Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ из Новог 
Сада  и то дистрибутивне гaсоводне  мреже „ПГР 
ЗАПАД 1“; 

 
1.4.6. Зеленило 
 
Постојеће зеленило у обухвату плана чине 

уређена површина (тзв. „Борићи“) и самоникла 
вегетација шумског типа.  

Укупно учешће зеленила („Борићи“ и самоникла 
шума)  у Плану је око 40%. „Борићи“ су својевремено 
формирани као једна од мера за санацију клизишта. 
Садња је извршена шумским садницама врсте Pinus 
sp. Сукцесивном заменом сувих и оштећених 
садница бора, настала је површина са мешовитим 
саставом. Замена је вршена листопадним врстама, 
тако да су сада заступљене претежно следеће врсте: 
Betula verrucosa, Pinus sp., Acer sp. и Prunus pissardii. 

Већи део парк шуме чини самоникла вегетација 
шумског типа. Заступљене су врсте Acer sp., Fraxinus 
sp., Crataegus sp., Cornus sp., Robinia sp., Sambucus sp. 

У спрату приземне флоре заступљена је богата 
самоникла вегетација. 

 
 

ДЕО II – ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊA 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Овим Планом детаљне регулације планира се пре 

свега предузимање мера којим се утиче на 
стабилизацију клизишта, ревитализацију, заштиту и 
уређење парк шуме као и успостављање мреже 
приступних саобраћајница у односу на затечено 
стање на терену. 

Једна од мера за стабилизацију клизишта огледа 
се у постављању дренажне инфраструктуре која би 
имала улогу да прихвати атмосферске воде и спречи 
њихово задржавање на и у терену, како би се 
спречило да ''вишак'' вода покрене клизиште.  

Изградња атмосферске канализације у 
саобраћајницама такође представља још један начин 
прикупљања вода и успостављање контролисаног 
отицања са угроженог терена. 

Појачаним надзором на терену од стране 
овлашћених служби неопходно је затварање 
''дивљих'' атмосферских и нелегалних  канализацио-
них прикључака.  

Да би се утврдиле прецизне мере санације 
клизишта неопходно је урадити Пројекат детаљних 
геотехничких истраживања и испитивања.  

Постојећа шума (тзв.„Борићи“), својевремено је 
формирана са циљем стабилизације клизног 
подручја. Овим Планом, зона зеленила, односно 
парк-шума се проширује на рачун земљишта, које у 
највећој мери представља евидентирано активно и 
условно стабилно клизиште. Осим повећања фонда 
зеленила и заштите терена, увођењем компатибилних 
садржаја у зону парк- шуме стварају се услови за 
квалитетније коришћење простора. Понуђени 
садржаји употпуњују постојећу понуду елемената 
забаве, рекреације, едукације и одмора, и доприносе 
атрактивноси укупног простора. 

Зона становања са вишепородичним стамбеним 
објектима насеље ''Владо Јурић'' задржава се као 
реализована целина. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и 
могућих компатибилних намена са правилима 
уређења 

 
Обухват плана чини урбанистичка подцелина 

5.11.2. која представља део урбанистичке целине 
5.11. (према Плану генералне регулације „Запад 1“). 

У обухвату планског подручја издвајају се две 
карактеристичне зоне, зона становања  и зона парк-
шуме.  
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Зону становања чине целине са објектима 
намењеним породичном становању и реализованом 
целином за вишепородично становање. Посебну 
целину чине изграђени стамбени породични објекти 
у оквиру зоне са условно стабилним тереном за 
градњу. 

Зона парк-шуме обухвата формирану парк шуму 
као и простор за проширење. 

Потреба за јасним дефинисањем правила 
уређења и грађења, као и начина спровођења плана, 
условила је даљу поделу на урбанистичке блокове (А 
и Б) и подблокове (А1, А2, ...Б1, Б2...).  

Планом је  дефинисана детаљна намена простора 
као и њој компатибилна намена. 

Објекти компатибилних намена могу се градити 
и на појединачним парцелама. 

 

Ознака 
блока 

Ознака 
подблока  

Намена површина Компатибилна намена 

намена тип намена тип 

A 

А1 становање ПС-01 
комерцијалне делатности;  

привредне делатности 
КД-02; 
ПД-03 

A2 
Становање 

(реализовано) 
ВС-03; 
ВС-04 

комерцијалне делатности;  
привредне делатности 

КД-02; 
ПД-03 

A3 
Становање 

(реализовано) 
ВС-04 

комерцијалне делатности; 
јавне функције 

КД-02; 
вртић; 

здравствена 
станица 

А4 
Становање 

(реализовано) 
ВС-03 спорт и рекреација СР-03 

A5 становање ПС-02, ВС-02 - - 

A6 становање ПС-02, ВС-02 - - 

A7 становање ПС-01 
комерцијалне делатности;  

привредне делатности 
КД-02; 
ПД-03 

A8 становање ПС-01 - - 

A9 становање ПС-01 - - 

A10 
Становање 

(под посебним 
условима) 

затечено  
ПС-01 

 
- - 

A11 
Становање 

(под посебним 
условима) 

затечено ПС-01 
 

- - 

A12 
Становање 

(под посебним 
условима) 

затечено ПС-01 
 

- - 

Б 

Б1 Парк шума 
Рекреација и 

игра деце; 
одмор 

- - 

Б2 Парк шума санкалиште комерцијалне делатности КД-02 

Б3 Парк шума парк суседства - - 

 
 
 
2.2.1. Правила уређења по подблоковима 
 
Зону становања чине целине са објектима 

намењеним породичном становању и реализованом 
целином за вишепородично становање. Посебну 
целину чине изграђени стамбени породични објекти 
у оквиру зоне са условно стабилним тереном за 
градњу. 

Подблок А1 формиран је непосредно уз 
регулацију Гарског потока између улица Војводе 
Мишића и Липљанске.  

Планира се изградња стамбених објекта 
намењених породичном становању, као и објеката 
компатибилне намене намењених комерцијалним и 
привредним делатностима. 

Подблок А2 формиран је непосредно уз 
регулацију Гарског потока уз улицу Липљанску, 
представља реализовану целину са изграђеним 
вишепородичним стамбеним објектима. 

Планира се текуће одржавање постојећих 
објеката у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту. Слободне површине око објеката намењене 
су интерним комуникацијама, уређеном зеленилу и 
обезбеђивању неопходних паркинг места.  

На катастарској парцели  број 108/2 КО 
Пакашница постоји изграђен објекат пословне 
намене. Имајући у виду постојећу величину 
катастарске парцеле планом су створени услови за 
стварање прописаног минимума за грађевинску 
парцелу на којој је се планира изградња објекта 
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компатибилне намене, комерцијалне или привредне 
делатности у складу са параметрима утврђеним у 
плану. 

Подблок А3 представља реализовану целину са 
изграђеним вишепородичним стамбеним објектима. 

Планира се текуће одржавање постојећих 
објеката у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту. Слободне површине око објеката намењене 
су интерним комуникацијама, уређеном зеленилу и 
обезбеђивању неопходних паркинг места.  

У приземном делу једне од вишеспратница 
налази се објекат јавних функција вртић '' Владо 
Јурић''. Планом је опредељена припадајућа површина 
парцеле како би се заштитио јавни интерес и 
створили услови за решавање власничких односа. 

На катастарској парцели  број 132/3 КО 
Пакашница постоји изграђен објекат стамбенo-
пословне намене спратности Су+П, који се задржава 
у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту. Планира се текуће одржавање постојећег 
објекта. 

На катастарској парцели  број 111/2 КО 
Пакашница постоји изграђен објекат стамбенo-
пословне намене спратности П+Пк, који се задржава 
у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту. Планира се текуће одржавање постојећег 
објекта. 

За постојеће објекте гаража у низу спратности 
Су+П планира се текуће одржавање у постојећем 
хоризонталном и вертикалном габариту. 

Није планирана изградња нових објеката 
високоградње.  

Подблок А4 представља реализовану целину са 
изграђеним вишепородичним стамбеним објектима, 
низом гаража и спортским тереном. У делу испод 
спортског терена изграђене су гараже за путничке 
аутомобиле. 

Планира се текуће одржавање постојећих 
објеката у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту. Слободне површине око објеката намењене 
су интерним комуникацијама,  уређеном зеленилу и 
обезбеђивању неопходних паркинг места.  

Подблок А5 и А6 представља делимично реали-
зовану целину са изграђеним вишепородичним и 
породичним стамбеним објектима. 

Планира се текуће одржавање постојећих 
објеката вишепородичног становања у постојећем 
хоризонталном и вертикалном габариту. Слободне 
површине око вишепородичних објеката намењене 
су интерним комуникацијама, уређеном зеленилу и 
обезбеђивању неопходних паркинг места.  

Планира се изградња објеката намењених 
породичном и вишепородичном становању. 

Подблок А7 формиран је на природној падини уз 
улицу Липљанску. 

Планира се изградња стамбених објекта 
намењених породичном становању, као и објеката 
компатибилне намене намењених комерцијалним и 
привредним делатностима.  

Подблок A8, A9 представљају целине у којима 
се планира изградња стамбених објекта намењених 
породичном становању.  

Подблок А10, А12 обухвата целине у оквиру 
зоне са условно стабилним тереном за градњу, 
изграђену објектима намењеним породичном 
становању. 

Ради дефинисања статуса објеката у поступку 
добијања докумената на нивоу грађевинске и 
употребне дозволе неопходно је израдити Пројекат 
детаљних геотехничких истраживања и испитивања 
локације на којој је објекат саграђен.  

У обухвату целина евидентиране су и 
појединачне неизграђене катастарске парцеле које 
представљају део формираног урбаног блока. 

У случају евентуалне градње на овим парцелама 
било које врсте објеката (стамбени објекти, 
саобраћајнице, водовод и канализација, подземне 
инсталације...) неопходна је израда геотехничког 
елабората којим би се дефинисали услови фундирања 
и градње објекта, као и мере санације дела падине на 
којој би се објекат градио.  

Елаборат мора садржати анализу стабилности 
падине којом би се утврдио утицај будућег објекта на 
укупну стабилност, као и ефикасност мера санације. 
Инвеститор би морао да поседује одговарајућу 
пројектну документацију за градњу објекта, као и за 
мере санације падине у којој би биле примењене 
препоруке из геотехничког елабората.  

Подблок А11 обухвата целину у оквиру зоне са 
условно стабилним тереном за градњу, изграђену 
објектима намењеним породичном становању. 

Ради дефинисања статуса објеката у поступку 
добијања одговарајућих докумената, у смислу 
грађевинске и употребне дозволе, неопходно је 
израдити Пројекат детаљних геотехничких 
истраживања и испитивања локације на којој је 
објекат саграђен. 

Подела парк шуме на подблокове условљена  је 
врстом и обимом планираних садржаја.  

Подблок Б1 обухвата целину у оквиру 
планиране парк-шуме у којој се планира уређење 
појединачних зона са садржајима за рекреацију, игру 
деце и миран одмор. 

Подблок Б2 обухвата целину у оквиру 
планиране парк-шуме у којој се планира уређење 
зоне са садржајима за санкалиште (летње и зимско) и 
елементима адреналин парка. 

На улазу у ову зону уз приступну саобраћајницу 
могуће је изградити објекат комерцијалне намене-
кафе ресторан (кафа, чај, колачи, безалкохолна пића, 
сендвичи и сл.), монтажно демонтажног типа, који би 
обезбеђивао неопходни минимум за освежење 
будућих корисника и изнајмљивање опреме. 

Подблок Б3 обухвата целину у оквиру 
планиране парк-шуме у којој се планира уређење 
зоне са садржајима на нивоу парка суседства – 
простор за одмор и окупљање локалног 
становништва, дечју игру, едукацију и културу. 

  
Као предуслов за реализацију планираних 

садржаја, планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром. 
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2.3. Биланс површина у обухвату плана 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
• Саобраћајнице у укупном профилу (колске и пешачке) у укупном профилу са паркинг простором 
• Парк шума 
• Јавне функције-вртић 

 

намена површина 

Површина 
(aрa) 

(планирано 
стање) 

Саобраћајница у укупном профилу  176.8513 

Парк шума 1281.1036 

Јавне функције-вртић 7.0908 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

намена површина 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

Становање 9.103224 35.42 11.050938 43.00 

Јавне функције 0.070908 0.28 0.070908 0.28 

Парк шума 9.595336 37.33 12.811036 49.85 

Саобраћајнице у укупном 
профилу са паркинг простором и 
зеленилом 

1.247940 4.86 1.768513 6.88 

неуређено земљиште 5.683987 22.12 / / 

УКУПНО: 257013.95 100 257013.95 100 
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2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 

Попис парцела опредељених за површину јавне намене 
 

површине јавне намене 

јавне 
површине 

 
ознака новоформиране 
грађевинске парцеле 

 

попис парцела 

Саобраћајницe  
у укупном  
профилу  
 

1 

целе 
к.п.бр. 34/2 КО Пакашница 

део 
к.п.бр. 

34/1, 41/3, 41/2, 41/8, 10/3, 11/1, 40/1, 40/2, 38, 39, 
36, 14, 16/1, 16/2, 17/3, 37/3, 17/5, 17/4, 37/2, 19/1, 
20, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 23, 28, 117/8, 116, 117/9, 
117/10, 117/4, 117/12, 117/5, 117/6, 117/13, 113/2, 
113/1, 108/1 и 107 све Ко Пакашница 

2 

целе 
к.п.бр 

8/7  

део 
к.п.бр. 

8/8, 8/1, 8/3, 8/4, 8/9, 8/10, 8/11, 8/5, 8/6, 8/12, 
13/1, 12/3, 13/2, 13/3, 12/1, 12/2, 15/2, 15/3, 15/4, 
15/6, 16/1, 3/1, 5, 6, 121/1, 868/1 и 141/1 све КО  
Пакашница 

3 

целе 
к.п.бр 

/ 

део 
к.п.бр. 

141/1, 868/1, 122/5, 121/1, 121/9, 121/10, 122/8, 
121/7, 121/6, 121/12, 121/11, 122/17, 122/15, 
122/18, 119/2, 118, 117/12, 117/18, 117/16, 
117/13, 117/10, 117/28, 117/20, 117/29, 117/21, 
117/22, 117/27, 115/1, 125, 135, 127, 128/1 и 108/1 
све КО Пакашница 

4 

целе 
к.п.бр 

121/8 и 119/4 КО Пакашница 

део 
к.п.бр. 

3/1, 120/1, 121/1, 121/9, 121/2, 121/3, 121/10, 
121/7, 121/6, 121/5, 121/4, 119/1, 119/3, 119/4 и 
28 све КО Пакашница 

5 

целе 
к.п.бр 

/ 

део 
к.п.бр. 

141/1, 122/12 и 122/13 све КО Пакашница 

6 

целе 
к.п.бр / 

део 
к.п.бр. 

141/1 и 140/4 обе КО Пакашница 

7 

целе 
к.п.бр / 

део 
к.п.бр. 

5965/5 КО Крушевац 

8 

целе 
к.п.бр 

/ 

део 
к.п.бр. 

226/1, 232/5, 232/7, 232/6, 228/6, 228/7, 228/12, 
228/13 и 228/1 све КО Пакашница 

 9 

целе 
к.п.бр 

/ 

део 
к.п.бр. 

136/1, 225/21 и 225/33 све КО Пакашница 

Пешачка стаза 10 

целе 
к.п.бр 

/ 

део 
к.п.бр. 

141/1 и 140/4 обе КО Пакашница 

споменик 11 

целе 
к.п.бр 

/ 

део 
к.п.бр. 141/1 КО Пакашница 
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споменик 12 

целе 
к.п.бр / 

део 
к.п.бр. 5965/5 КО Крушевац 

вртић 13 

целе 
к.п.бр / 

део 
к.п.бр. 108/1 и 868/1 обе КО Пакашница 

парк шума 14 

целе 
к.п.бр 4 КО Пакашница 

део 
к.п.бр. 

3/1, 2/1, 5, 6, 868/1 и 141/1 све КО Пакашница 

парк  шума 15 

целе 
к.п.бр 

/ 

део 
к.п.бр. 

16/1, 16/2, 17/8, 17/9, 17/1 и 3/1 све КО 
Пакашница 

парк шума 16 

целе 
к.п.бр 

22, 25, 26, 27, 30 и 33 све КО Пакашница 

део 
к.п.бр. 

21/1, 3/1, 6, 24, 119/3 и 28 све КО Пакашница 

парк шума 17 

целе 
к.п.бр 

/ 

део 
к.п.бр. 

141/1 КО Пакашница 

парк шума  18 

целе 
к.п.бр 

/ 

део 
к.п.бр. 

5965/5 КО Крушевац 

парк шума 19 

целе 
к.п.бр 

122/15, 122/14, 122/1, 124, 123, 136/2, 140/3, 
225/20, 225/22, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 
133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 132/1, 132/2, 132/5, 
233/17, 134, 130, 131/2, 131/1, 129, 128/2 и 126 
све КО Пакашница 

део 
к.п.бр. 

868/1, 122/18, 122/13, 122/12, 127, 128/1, 108/1, 
136/1, 226/1, 225/21, 225/33, 225/19, 140/2, 
140/1, 140/6, 140/4 и 141/1 све КО Пакашница 

 
2.5. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре 

  
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из Плана генералне регулације 

''Запад 1'' 
 
Планом генералне регулације ''Запад 1'' 

планирано је да је Улица Војводе Мишића примарна 
саобраћајница, Улица Његошева и Улица Багдалски 
венац секундарна саобраћајница док су све остале 
саобраћајнице део ниже мреже саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу Улица Војводе 

Мишића, Улица Његошева и Улица Багдалски венац 
су ободне саобраћајнице за посматрани простор, 
Улица Липљанска је централна саобраћајница за 
посматрани простор којим се одвија аутобуски 
саобраћај, док све остале улице служе као приступне 

саобраћајнице и за одвијање унутарблоковског 
саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 04. „План саобраћајница и 
регулационо-нивелациони план“. 

 
Саобраћајни прилази 
 
Све улице на простору Плана служе за 

непосредни приступ до парцела корисника. 
Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 

могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

Техничке карактеристике саобраћајница 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

планирано је да саобраћајнице имају следеће 
техничке карактеристике: 

• Улица Липљанска и део Улице Јована 
Цвијића са једном коловозном траком ширине 5.5м, 
са две саобраћајне траке ширине по 2.75м, са 
обостраним тротоарима ширине по 1.5м, 

• део Улице Липљанске, део Улице Јована 
Цвијића и улица Ставре Стаменковића са једном 
коловозном траком ширине 5.5м, са две саобраћајне 
траке ширине по 2.75м, са једностраним тротоаром 
ширине 1.5м, 
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• Улица која повезује Улицу Липљанску и 
Улицу Јована Цвијића са једном коловозном траком 
ширине 5.5м, са две саобраћајне траке ширине по 
2.75м, са обостраним тротоарима ширине по 1.2м, 

• Улица Војводе Мишића са једном 
коловозном траком ширине 5.0м, са две саобраћајне 
траке ширине по 2.5м, са обостраним тротоарима 
ширине 2.0м и мин 1.5м, 

• Слепа саобраћајница из Улице Милана Ивића 
Јунака и Улица Јанка Гагића ширине 5.0м, са две 
саобраћајне траке ширине по 2.5м, без тротоара, 

• Улица Александра Волте и Улица Милана 
Ивића Јунака ширине 4.0м, без тротоара, 

• Улица паралелна са Улицом Јанка Гагића 
ширине 3.5м, без тротоара. 

Радијуси укрштања приступних саобраћајница 
су од 5.0 м до 12.0 метара. 

Техничке карактеристике предметне 
саобраћајнице дате су на графичком прилогу бр. 4. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног превоза је могуће Улицом 

Војводе Мишића и Улицом Липљанском. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање коловозом са моторним саобраћајем. 
 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно 
намени и врсти делатности која се обавља према 
важећем ГУП-у, Правилницима и нормативима. 

Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
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 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 – 
једно ПМ на користан простор за осам столица, 
хотелијерску установу – једно ПМ на користан 
простор за десет кревета. 

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. 

 
Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 

грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се 
при утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно 
индекса изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

Планирају се и јавна улична паркиралишта и то: 
• за управно паркирање са улазом/излазом из 

Улице Милана Ивића Јунака, две нише капацитета 6 
и 8 п.м., са укупно 14 паркинг места за путничка 
возила, 

• за паркирање под углом од 45 степени са 
улазом/излазом из Улице Јована Цвијића, једна ниша 
капацитета 15 паркинг места за путничка возила. 

 
Паркирање на коловозу саобраћајница на 

простору плана није дозвољено. 
 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
Нивелационим решењем дефинисани су 

нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површинама и извршено њихово усклађивање. 

Као подцелина Плана генералне регулације 
„Запад 1“, дефинисано је да се нивелација 
саобраћајница задржава по постојећем стању, због 
саме неповољне конфигурације терена. 

Подужни падови саобраћајница крећу се од 
0,25% до 14,55%. Апсолутне висинске коте и 
подужни падови су усвојени на основу сагледавања 
постојећег стања на терену. Растојање између ових 
тачака је дато до тачности на 1цм, са падом на тој 
деоници израженим у процентима и са смером пада.  

Применом подужног и попречног пада 
саобраћајница део атмосферске воде је 
гравитационим путем одведен до постојећих 
реципијената, док се за други део воде препоручује 
примена искључиво атмосферске канализације. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Мрежа атмосферске канализације 
 
Услед регистрованих клизишта у оквиру 

планског документа, нарочиту пажњу треба 
посветити одвођењу атмосферских вода и дренирању 
клизних равни. 

Потребно је изградити атмосферску  
канализацију у коју је могуће улити све површинске 
и процедне воде, са одводом према Гарском потоку. 
На терену је уочено да се атмосферске воде из улице 
Јанка Гагића, као и атмосферске воде које потичу са 
јужне границе плана, пропустом у улици Николаја 
Велимировића, директно сливају у подину 
регистрованог активног клизишта и отвореним 
каналом одводе низводно. Овај начин одвођења 
атмосферских вода директно утиче на активацију 
клизишта и драстично умањује стабилност терена. 

Овим планом се постављају основни правци 
одводних атмосферских колектора, са одводом према 
Гарском потоку и са капацитетима који ће омогућити 
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дренирање терена. У циљу изградње система 
атмосферских и дренажних канала потребно је 
урадити комплетну пројектну документацију, као и 
додатна геомеханичка испитивања терена, који ће 
утврдити све потребне радове и мере у циљу 
комплетне стабилизације терена. 

Главни атмосферски колектори се формирају 
дуж регистрованих клизишта, правцем север – југ са 
уливом у природни реципијент, Гарски поток, како је 
дато у графичком прилогу. 

 
Услови изградње 
 
• Реципијенти за одвод ових вода су природни 

водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет 

• Хидраулички прорачун се спроводи за 
меродавну кишу за подручје града Крушевца: 
двогодишња киша у трајању од 15 мин., интензитета 
i = 160 l/sec/ha 

• Атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем 

• На уливу у природне реципијенте се 
постављају изливне грађевине, на потребном нивоу у 
односу на коту меродавне воде, према условима 
јавног водопривредног предузећа 

• Могуће је на терену због мањег оптерећења 
канализационих колектора одводити воду до 
природних или вештачких ретензија са контроли-
саним испустом у канализациону мрежу 

• Остали услови за изградњу атмосферске 
канализације одговарају условима изградње 
канализације отпадних вода 

 
Водоводна мрежа 
 
Дуж простора обухваћеног планом се планира 

реконструкција постојеће водоводне мреже како би 
се ускладила са потребама и важећим техничким 
прописима. 

 
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. 

 
Канализација отпадних вода  
 
Како би се обезбедили услови заштите животне 

средине, као и у циљу стабилизације терена, 
потребно је све постојеће и новопланиране објекте 
прикључити на систем јавне канализације. 

Дуж новопланиране пешачке стазе, од улице 
Јанка Гагића, па до улице Липљанске планира се 
изградња колектора bypass вода који се прикључује 
на постојећу канализацију отпадних вода у улици 
Липљанској и има двоструку улогу, служи као 
обилазни вод у случају хаварија на постојећим 
црпним постројењима у улици Јанка Гагића, а на 
њега се могу прикључити и новопланирани стамбени 
објекти у зони А9. 

 
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 

 
 
 



     134                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                        09.07.2022.  

 

2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W 
по м2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
К=0,6, према следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 

 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора 
и (p) потребна снага по м2 бруто развијених 
површина 

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 новопла-

нираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова, потребна је 
једновремена снага: 

 
Pj=4574,31kW 

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 5 (пет) нових ТС 10/0,4кV снаге до 
1х1000kVA типа MBTS-BS. Локације новопланираних 
трафостаница је обавезујућа, и свака измена локације 
подразумева и измену целог предметног плана. 

За напајање новопланираних трафостаница 
планирани су прикључни кабловски водови 10кV, 
којима се оне повезују на постојеће трафостанице 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
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 (ЈУС Н. Ц0.101): 

 
• 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
• 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места: најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци 
на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи 
од 0,3м. Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Теле-
комуникациони 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 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 
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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 
• 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. 

 
2.5.4. Телекомуникациона мрежа 
 
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 
регулационим елементима датим на графичком 
прилогу.  

 
Услови градње 
 
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 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 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 0,80 м. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6 м. 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 0,5 м. 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 0,4 м. 

Од регулационе линије зграда телекомуни-
кациони кабл се води паралелно на растојању од 
најмање 0,5м. 

 
2.5.5. Eнергофлуиди 
 
Гасификација 
 
Постојећи разводни градски гасовод, средњег 

притиска ''ЗАПАД 1'' изведен је од челичних цеви и 
дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских 
цеви. Постојећи и планирани гасоводи на планском 
подручју обезбеђују несметано снабдевање  
природним гасом. 

Мрежа је готово у целости реализована осим у 
блоку А9, где је планирано прикључење на постојећу 
уличну гасоводну мрежу из улице Јанка Гагића. 

Нове трасе гасовода 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. 
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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. 

Минимална 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. 

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 вођење других инфраструктурних 
инсталација обавезно 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 
зенљаних 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. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
2.6.1 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 елаборат о фитосанитарном статусу 
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. 

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 

намену и функцију површина опредељених за 
партерно уређење. 

 
2.6.2 Зеленило јавног коришћења – зеленило 

на површинама јавне намене и објектима јавних 
функција 

 
Услови уређења парк шуме 
 
Планирана јавна зелена површина, као део 

система зелених површина, својим положајем у 
граду, функцијом, величином, биолошким каракте-
ристикама и планираним садржајем дефинише се као 
парк-шума. 

Задржавањем постојеће вегетације и унапре-
ђењем целокупног простора парк шуме дат је 
значајан допринос и визуелном ефекту слике града. 

Основна функција парк шуме је оптимализација 
еколошких фактора и унапређење услова живота у 
граду као јединственом екосистему (побољшање 
микроклиматских услова, ублажавање сунчеве 
радијације, повећавање влажности ваздуха, заштита 
од ветра, заштита земљишта од ерозије, извор чистог 
ваздуха, проток ваздушних струјања у циљу 
проветравања града, очување  и вредновање биотопа 
и диверзитета станишта и врста).  

Планом је предвиђено задржавање и повећање 
постојеће зелене површине на простору од 12,81 ha, 
чиме се унапређује и подстиче њена примарна 
функција. 

Планирану парк шуму чине плански озелењени 
простор у источном делу Плана, простор са 
самониклим високим дрвећем и приземном 
вегетацијом у централном делу и неизграћени 
простор у јужном делу Плана.  Планом се стварају 
услови за повећање атрактивности овог простора као 
парковске површине, санацију клизишта и 
ревитализацију зеленила.  

Планирају се садржаји за рекреацију, забаву, 
одмор, едукацију и дечју игру чиме би се овај 
простор и функционално повезао са парком 
„Багдала“ и истовремено корисницима понудиле 
нове активности. Планирани садржаји треба да 
омогуће услове за коришћење простора током целе 
године.  

Сви планирани садржаји су повезани слободно-
вођеним пешачким стазама, којима су повезане и са 
улицама Багдалски венац и Ставре Стаменковића. 
Стазе могу бити променљиве ширине, а минимално 
ширина стазе је 1,5м. Планирају се тако да у што 
већој мери одговарају амбијенту парк шуме 
(кривудаве, променљиве ширине и нагиба и сл.), да 
прате постојећу вегетацију и омогућавају лагану 
шетњу. 

Процентуално учешће зеленила (неизграђени 
простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да 
буде минимално 80%. 

Стазе, платои и приступне саобраћајнице могу да 
заузимају максимално 20% укупне површине. 

Застор стаза мора да буде од  природних 
материјала (земља, шљунак, кора дрвета, камени 
облуци, ломљене камене плоче, дрвене облице и сл.). 
Дуж стаза могу се планирати проширења са клупама, 
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корпама за отпатке и другим одговарајућим 
мобилијаром. 

Није дозвољено асфалтирање и бетонирање 
пешачких стаза и платоа као ни изградња спортских 
терена.  

Како би се омогућило максимално очување 
постојећих стабала, стазе у процесу пројектовања 
могу да буду кориговане и прилагођене ситуацији на 
терену уз основни услов очувања концепције и 
планираних праваца кретања.  

Делови парка у којима су организовани садржаји 
зависно од намене и функције морају бити осветљени 
и опремљени јавним чесмама. 

 
Зеленило парк шуме 
 
На простору парк шуме препоручује се 

максимално задржавање постојеће вегетације и 
мануална валоризација вегетације на простору 
намењеном реализацији планираних садржаја, као и 
израда техничке документације за сваки од 
подблокова. 

Кроз редовне мере неге и одржавања, дозвољена 
је сеча само старих, оштећених и болесних стабала, 
као и самоникле неквалитетне вегетације.  

Уклањање стабала ради реализације планираних 
садржаја је дозвољено само на основу техничке 
документације и елабората о фитосанитарном стању 
и виталности појединачних стабала. 

Планира се садња високих четинара и лишћара 
са израженим хигијенско-санитарном функцијом и 
декоративним својствима. Коришћењем врста  које 
мењају боју у току сезоне, као и врста  са богатим 
колоритом уноси се разноврсност и динамика у  
целокупни простор. Жбунасте врсте треба користити 
само на улазима и местима која се интезивно 
одржавају као и на заштитној баријери према улици 
Багдалски венац. 

Предлажу се врсте и култивари које су добро 
прилагођене условима средине:  Betula verrucosa, 
Prunus pissardii, Acer pseudoplatanus ´Drummondii´ , 
Sorbus aucuparia, Crataegus laevigata ´Paul Scarlet´, 
Lagoerstremia indica, Elesgnus angustifolia, Liriodendron 
tulipifera, Magnolia soulangeana, Ulmus hollandica 
´Wredei´, Carpinus betulus ´Fastigiata´, Fraxinus 
angustifolia ´Raywood´, Ginkgo biloba, Picea pungens, 
Cupressocyparis sp., Thuja sp., Chamaecyparis  sp., 
Quercus robur, Quercus cerris, Pinus nigra, Tilia cordata, 
Tilia parvifolia, Carpinus nigra, Picea omorica, Cornus 
sangvinea, Corylus avelana, Viburnum opulus и др. 

 
Садржаји парк шуме 
 
Имајући у виду вредности биотопа као и 

разноврсност рекреативних активности са својим 
захтевима, идентификовани су простори који могу да 
прихвате различите рекреативне активности.  

Парк-шума (блок Б) подељена је на три подблока 
(Б1, Б2 и Б3). Сваки од подблокова има доминантну 
и карактеристичну понуду садржаја.  

 
 

Подблок Б1 чини простор постојеће парк шуме 
уз улицу Багдалски венац.   

Планира се уређење три зоне (А, Б и Ц) са 
садржајима за шетњу, одмор, рекреацију, забаву и 
дечју игру. Позиција ових зона обухвата просторе на 
којима нема високог растиња.  Тачна величина и 
облик зоне биће дефинисани пројектом партерног 
уређења на основу прецизно снимљених стабала на 
терену уз поштовање основног концепта датог у 
Планском решењу.  

 
У зони А планира се уређење дечјег игралишта. 

Садржаји, елементи и справе треба да буду 
иновативни, интерактивни и прилагођени условима 
терена. Игралиште мора да задовољава све услове 
прописане Правилником о безбедности дечјих 
игралишта („Службени гласник РС“, број 41/2019) у 
погледу удаљености од саобраћајних површина, 
безбедности справа, безбедносних зона око справа и 
сл. 

Препоручује се употреба природних и 
одговарајућих савремених материјала.  

Осим справа намењених игри, у овој зони 
планира се и потребан пратећи мобилијар, клупе, 
корпе за отпатке, инфо табле и сл.  

Простор за игру деце мора бити осветљен и 
опремљен јавном чесмом.  

 
Зона Б се планира као зона за одмор са клупама, 

столовима и одговарајућим мобилијаром. Претежно 
је намењена старијим становницима за окупљање и 
друштвене игре. Може се организовати у више 
мањих ниша које се употребом покретног мобилијара 
могу прилагодити и већем броју корисника. 

 
Зона Ц се планира као зона рекреације са 

справама за фитнес на отвореном. Справе могу бити 
груписане по старосним категоријама (за децу и 
одрасле), односно по степену интезитета са основним 
захтевом да буду безбедне и од савремених 
материјала који се уклапају у амбијент.  Справе 
планирати на мањим платоима  на подлози од 
природних или квалитетних савремених материјала. 
Осим справа планира се и други неопходни 
мобилијар, клупе, корпе за отпатке и сл. Није 
дозвољена  употреба необрађеног дрвета и других 
натуралистичких материјала који нису безбедни за 
употребу.  

 
Зеленило у подблоку  
 
За садњу се предлажу врсте са израженом 

хигијенско-санитарном функцијом и декоративним 
својствима. Жбунасте врсте се планирају на улазима 
и местима окупљања. Посебно је значајно формирати 
зелени појас по ободу подблока Б1, уз улицу 
Багдалски венац, са циљем заштите од издувних 
гасова. 

Предлажу се врсте и култивари које су добро 
прилагођене условима средине:  Bet-ula verrucosa, 
Prunus pissardii, Acer pseudoplatanus ´Drummondii´ , 
Sorbus aucuparia, Crataegus laevigata ´Paul Scarlet´, 
Lagoerstremia indica, Elesgnus angustifolia, Lirioden-
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dron tulipifera, Magnolia soulangeana, Ulmus hollandica 
´Wredei´, Carpinus betulus ´Fastigiata´, Fraxinus 
angustifolia ´Raywood´, Ginkgo biloba, Picea pungens, 
Cupres-socyparis sp., Thuja sp., Chamaecyparis  sp. и др. 

 
Подблок Б2 чини простор оивичен становањем 

у централном делу Плана.  
Планира се уређење зоне за рекреацију  са 

садржајима и елементима за санкалиште (летње и 
зимско), тјубинг,  скејт, зиплајн и сличним 
адреналинским спортовима.    

Прилаз овој зони се планира са источне стране, 
колском саобраћајницом преко које се остварује 
директна веза са улицом Багдалски венац.  

На самом улазу се планира објекат комерцијалне 
намене монтажно-демонтажног типа за 
изнајмљивање опреме и услуге кафе-ресторана 
(кафа, чај, безалкохолна пића, сендвичи и сл.)., као и 
објекат јавног санитарног чвора. 

За реализацију планираних садржаја обавезна је 
израда урбанистичког пројекта. Саставни део 
урбанистичког пројекта мора бити валоризација 
постојећег зеленила као и пројекат спољног уређења 
и пејзажне архитектуре. 
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Илустративни приказ планираних садржаја 
 
 
Зеленило у подблоку  
 
У оквиру ове зоне неопходно је обезбедити појас 

заштитног зеленила према зони становања у ширини 
од 10м. Основу појаса морају да чине високе 
четинарске врсте  са гранама које се формирају од 
земље (Picea sp., Pseudotsuga sp., Abies sp., 
Chamaecyparis sp. и сл.).  

Постојеће квалитетно дрвеће ће бити задржано у 
максимално могућој мери. Сеча је дозвољена само на 
основу техничке документације. Садња ће се вршити 
сукцесивном заменом појединачних стабала, квали-
тетним и одговарајућим врстама. 

Предлажу се врсте и култивари које су добро 
прилагођене условима средине:  Bet-ula verrucosa, 
Acer pseudoplatanus ´Drummondii´, Sorbus aucuparia, 

Crataegus laeviga-ta ´Paul Scarlet´, Ulmus hollandica 
´Wredei´, Carpinus betulus ´Fastigiata´, Fraxinus an-
gustifolia ´Raywood´, Picea pungens, Cupressocyparis 
sp., Thuja sp., Chamaecyparis  sp. и др. 

Подблок Б3 обухвата југозападни део планиране 
парк шуме, коју чине благе до стрме ободне падине 
са поточном долином, обрасле самониклом 
вегетацијом високих лишћара и шибља. Утврђене 
зоне са условно стабилним тереном за градњу и зона 
клизишта које су доминанте у овом простoроном 
обухвату  определиле су планирану намену  и начин 
уређења. 

У овом блоку је планирано уређење система 
шетних стаза. Планирају се слободновођене стазе 
које се трасирају тако да максимално прате постојећи 
терен. Овим стазама се остварује и веза насеља 
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„Владо Јурић“ са улицом Багдалски венац. На 
погодним проширењима планирају се мања 
одморишта са клупама и другим одговарајућим 
мобилијаром. Стазе се планирају од природних 
материјала.  

Планира се формирање простора за роштиљање 
на местима која испуњавају услове противпожарне и 
санитарно хигијенске  заштите. Простор мора бити 
посебно обележен и опремљен потребном опремом 
од материјала који омогућавају безбедно коришћење. 

Планира се уређење зоне Д са садржајима парка 
суседства. 

Ова зона се  формира у природној ували уз улицу 
Јована Цвијића, у непосредном контакту са зоном 
вишепородичног становања. Планира се уређење 
мањег вишенаменског амфитеатра са садржајима 
намењеним култури, едукацији  и забави, као и 
садржајима намењеним одмору и рекреацији. 
Афитеатар пружа могућности за свакодневно 
окупљање становника из окружења. Конструкцију 
амфитеатра формирати терасастим засецањем  
природно формиране левкасте падина. За изградњу 
користити искључиво камен и дрво. 

 
Зеленило у подблоку  
 
У зони са условно стабилним тереном за градњу 

и зони евидентираног клизишта планира се 
формирање зеленила које има улогу посебне намене 
стабилизације терена. Озелењавање се планира 
садњом школованих садница, врста које имају 
способност везивања тла. Предлажу се следеће врсте: 
Quercus robur, Quercus cerris, Pinus nigra, Tilia cordata, 
Tilia parvifolia, Carpinus nigra, Picea omorica, Betula 
verruco-sa, Cornus sangvinea, Corylus avelana, 
Viburnum opulus и др. 

Постојеће зеленило се планира за ревитализацију 
и реконструкцију. Сво самоникло шибље које није 
квалитетно кроз мере неге и одржавања треба 
уклонити како би се створили услови за раст и развој 
квалитетних врста. У ободним зонама се предлаже 
садња врста парковског типа са декоративним 
својствима. Претежно зеленило треба да чине врсте 
са израженим хигијенско санитарним својствима, 
густом и разгранатом крошњом.   

Предлажу се врсте и култивари које су добро 
прилагођене условима средине:  Bet-ula verrucosa, 
Prunus pissardii, Acer pseudoplatanus ´Drummondii´ , 
Sorbus aucuparia, Crataegus laevigata ´Paul Scarlet´, 
Lagoerstremia indica, Elesgnus angustifolia, Lirioden-
dron tulipifera, Magnolia soulangeana, Ulmus hollandica 
´Wredei´, Carpinus betulus ´Fastigiata´, Fraxinus 
angustifolia ´Raywood´, Ginkgo biloba, Picea pungens, 
Cupres-socyparis sp., Thuja sp., Chamaecyparis  sp. и др. 

 
Услови за уређење линеарног зеленила 
 
Линеарно зеленило у обухвату Плана планира се 

у виду дрвореда на тротоарима. 
Дрворед се планира 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 штитника за стабла. Уколико због 
комуналних инсталација није могућа класична 
садња, дрворед се може формирати у озиданим 
јамама или жардињерама. 

На градским улицама 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. 

Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане. 

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. 

 
Услови за уређење објекта јавних функција 
 
Планира се реконструкција и адаптација 

слободних површина дечјег вртића „Владо Јурић“. 
Уређењем дворишта, планирају се садржаји за игру и 
едукацију деце предшколског узраста и зеленило.  

Планира се декоративно зеленило са израженим 
хигијенско-санитарним својствима. Нису дозвољене 
врсте са отровним деловима и плодовима, ломљивим 
гранама и алергеним својствима. 

 
2.6.3 Зеленило ограниченог коришћења – 

зеленило на осталом земљишту 
 
Услови за уређење зеленила комерцијалних 

делатности 
 
Зеленило у оквиру комерцијалних делатности се 

планира у функцији основне намене објекта. 
Простор, осим зеленила, може да садржи платое, 
стазе, урбани мобилијар и архитектонско-пејзажне 
елементе. 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 нису примерене простору.  

 
Услови за уређење зеленила стамбених зона 
 
Минимални проценат уређених зелених површи-

на износи 30% у контакту са тлом. 
 
вишепородично становање  
 
Зелене површине у зони вишепородичног 

становања имају улогу стварања nовољних услова за 
живот, организовања места за краткотрајни одмор и 
рекреацију становника и nобољшавања естетског 
квалитета непосредне околине стана. Садњом дрвећа 
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и шибља постиже се разноликост у облицима и 
бојама, односно аутентичност саме стамбене зоне. 

У зони становања посебну пажњу обратити на 
правилну организацију зеленила у околини објеката, 
између стамбених зграда и улице.  

Користити врсте са израженим хигијенско-
санитарним својствима и декоративним каракте-
ристикама. Високо дрвеће користити за акцентовање 
и обезбеђивање сенке на просторима за одмор.  

На зеленим површинама стамбених зона, 
коришћењем жбунастих врста смањује се ниво 
прашине и буке.  

При избору врста за озелењавање треба одабрати 
оне са најмањим захтевима у односу на услове средине.  

Планирати одговарајуће биљне врсте које су 
прилагођене природним и створеним условима 
станишта и резистентне су на екстремне 
температурне услове, аерозагађења, високу 
концентрацију соли у земљишту и др. 

Обавезно озеленити површинске паркинге. 
Око постојећих вишепородичних објеката, 

мерама неге и ревитализације, планирати повећање 
учешћа зеленила и подизање нивоа квалитета зелене 
површине.  

Постојеће слободне површине око реализованих 
вишепородичних стамбених објеката, потребно је 
реконструисати у складу са правилима датим у овом 
Плану. С обзиром  да се ради о реализованим 
подблоковима недостајуће зелене површине могуће 
је надокнадити формирањемм система жардињера.  

 
породично становање  
 
Зеленило окућница у оквиру породичног 

становања чини значајну површину Плана, па у том 
смислу представља један од елемената система 
градског зеленила. Препорука је да се зеленило 
организује као декоративно зеленило у предбаштама 
и утилитарно у задњем дворишту. С обзиром на 
интензивно одржавање, могу се користити и врсте са 
повећаним захтевима неге. Такође се у двориштима 
могу користити саднице воћа.  

 
2.7. Степен комуналне опремљености грађе-

винског земљишта по целинама или зонама који 
је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату 
плана, подразумева: постојање водовода, фекалне 
канализације, електроенергетских водо-ва, 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 

 
У границама плана нису евидентирана непо-

кретна културна добра као ни заштићени објекти 
културног наслеђа. 

 

2.8.2. Услови и мере заштите природе и 
природних добара 

 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Нови Београд, 03 бр. 021-3272/2, од 
22.10.2021. године, у обухвату Плана нема  
заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите и нема евидентираних 
природних добара, као и да ово подручје не 
представља део еколошки значајних подручја и 
еколошких коридора еколошке мреже Републике 
Србије.   

Планирана детаљна намена усклађена је са 
наменама из плана вишег реда који обухвата ову 
зону.   

Посебно је значајно максимално очување и 
заштита високог зеленила и вредних примерака 
дендрофлоре (појединачна стабла и групе стабала), 
како у целинама намењеним зеленилу, тако и у 
оквиру других целина и поштовање прописаног и 
дефинисаног обавезног учешћа зеленила и уређених 
слободних површина у оквиру планираних намена 
(минимум 30% на парцели).    

У циљу повећања површина под зеленилом, 
смањењу емисија са ефектом стаклене баште и 
доприноса борби против климатских промена, 
применити најсавременија сазнања и еколошке 
стандарде у обликовању слободних јавних простора, 
као и пројектовању објеката, у смислу унапређења 
енергетске ефикасности, организацији и планирању 
„зелених кровова“ и примени „зелене изградње“.        

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања обавезно је: 

• поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, посебно проценат изграђености, висину 
и изглед објеката, површине под зеленилом, утврђена 
растојања и сл., а линијско зеленило ускладити са 
ширином регулације и распоредом уличних 
инсталација;   

• потпуно инфраструктурно опремање по 
највишим еколошким стандардима и у складу са 
условима надлежних предузећа; 

• обавезно је уређење и озелењавање 
слободних површина и формирање зелених 
површина, у складу са највишим стандардима, као 
зеленила високе декоративности, тематски 
усклађеног са архитектуром и планираном наменом; 

• зеленило тргова и скверова планирати као 
зеленило високе декоративности, колоритно и 
тематски усклађено са архитектуром и урбаним 
мобилијаром, а за дрвореде на градским улицама 
користити стабла чији коренов систем не оштећује 
застор (препоручује се примена аутохтоних, 
брзорастућих врста, уз избегавање врста које су 
алергене и инвазивне);  

• уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко - палеонтолошког типа и минеролошко - 
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, извођач радова је 
дужан да у року од 8 дана обавести Министарство 
животне средине и да предузме све мере како се 
природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица.  
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2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
Надлежно одељење Градске управе је на основу 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, за предметни план донело Одлуку о 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
ПДР „Багдала 4“ на животну средину ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 15/2/2020). 

Концепт заштите животне средине заснован је на 
анализи и оцени постојећег стања, валоризацији и 
процени еколошких услова за одрживи урбани развој 
и еколошки прихватљива планска решења.  

Заштита животне средине за подручје Плана, 
заснива се на превентивним мерама и контроли - 
мониторингу животне средине и примени обавезних 
техничко-технолошких мера у реализацији 
планираних објеката и садржаја.   

У оквиру еколошке целине „Крушевац 1“ 
подручје у обухвату Плана припада еколошкој 
потцелини „Запад 1“, која обухвата општу стамбену 
зону западно од центра града, а коју карактерише 
разноврсност намена.     

На основу еколошке валоризације и смерница из 
планова вишег редa и услова надлежних предузећа, 
дефинисане су посебне мере заштите животне 
средине за подручје Плана.   

Опште мере заштите на планском подручју 
подразумевају да није дозвољена изградња или било 
каква активност којом би се нарушило стање животне 
средине, као и обављање делатности које угрожавају 
квалитет животне средине, производе буку или 
непријатне мирисе. Такође, није дозвољена изградња 
која би могла да наруши или угрози основне услове 
живота суседа или сигурност суседних зграда.   

Обавезне мере заштите животне средине у 
односу на планиране намене подразумевају:    

• планиране објекте и садржаје осмислити и 
реализовати по највишим еколошким стандардима, 
уз поштовање дефинисаних правила уређења и 
правила грађења, као и обавезно прикључење свих 
објеката на комуналну инфраструктуру и адекватно 
управљање отпадним водама и отпадом;  

• рационално коришћење енергије, употребу 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности свих објеката, посебно објеката јавне 
намене; 

• формирање линијског зеленила, где услови 
регулације то дозвољавају и обавезно озелењавање 
слободних и паркинг површина, пре свега слободне 
површине постојећих блокова са већ реализованом 
наменом за вишепородично становање ; 

• мере заштите животне средине обавезно се 
примењују код урбанистичко - архитектонске 
разраде локација и у поступку реализације пројеката, 
као саставни део локацијских услова и пројектно 
техничке документације;  

• ради праћење стања животне средине 
успостављен је мониторинг квалитета ваздуха и буке, 
у централним деловима града, а обавеза свих носиоца 
пројеката је да адекватно реагују у случају 
акцидентних ситуација; 

• у обухвату плана нису дозвољена 
потенцијално ризична постројења и објекти, у којима 

може доћи до хемијских удеса и објекти са 
заступљеном технологијом и потенцијалним 
ризиком од пожара, акцидентног изливања хазардних 
материја и отпадних вода. 

• обавезно је спровођење поступка процене 
утицаја и израда студије процене, који се покреће код 
органа надлежног за послове животне средине, за 
пројекте који могу имати утицај на животну средину, 
на основу  Уредбе о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину, а у складу са Законом о процени утицаја.   

Посебне мере заштите животне средине односе 
се на планске и техничко технолошке мере: 

 
Заштита ваздуха 
 
Заштита ваздуха обухвата мере превенције и 

контроле емисије загађујућих материја из свих 
извора загађења (покретних и стационарних), како би 
се умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали негативни ефекти на животну 
средину и здравље становништва. 

Очување постојећих и формирање нових зелених 
површина, чија је улога редукција прашине у 
ваздуху, смањење буке и сл. Задржавање постојеће 
квалитетне вегетације, подизање дрвореда дуж 
саобраћајница и обавезно озелењавање јавних и 
слободних површина уз обавезно поштовање 
урбанистичких параметара, карактера изграње и 
процентуалне заступљености слободних и зелених 
површина. 

Мере и услови заштите квалитета ваздуха односе 
се на смањење емисије гасова са ефектом стаклене 
баште и утицаја на климатске промене, коришћење  
обновљивих извора енергије и енергетске 
ефикасности.  

Смањење и укидање индивидуалних котларница 
и ложишта и прикључење објеката на центра-
лизовани систем грејања и снабдевања енергијом,  
ширење гасификационог система и афирмисање 
коришћења обновљивих извора енергије, посебно је 
значајно за квалитет ваздуха комуналне средине, 
нарочито у зимским месецима.  

Стриктно поштовање дефинисаних урбанисти-
чких параметара по целинама, посебно однос 
изграђених и слободних површина и прописани 
карактер изградње.  

Наставити са мониторингом квалитета ваздуха, 
редовно објављивање и информисање јавности у 
складу са прописима, ради континуираног праћења 
стања. 

 
Заштита од буке 
 
У складу са 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. Тихе зоне 
обухватају зоне индивидуалног становања, зоне 
спорта и рекреације, зелених површина, локације 
вртића и школских објеката, туристичке зоне и 
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локације, објекте здравства, у којима је забрањена 
употреба извора који могу повећати ниво буке.  

Обавезно је спровођење адекватних мера звучне 
заштите при пројектовању, грађењу и реконструк-
цији објеката, посебно јавне инфраструктуре и 
објеката јавне намене, у складу са посебним 
прописима.  

Извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при коришћењу и одржавању, 
као и упутства о мерама за заштиту од буке (атест, 
произвођачка спецификација, стручни налаз о 
мерењу нивоа буке и сл.).  

Ради праћења стања, наставити са спровођењем 
мониторинга и мерења буке, посебно у зонама које су 
сврстане у тихе зоне.  

 
Заштита вода  
 
Одвођење отпадних вода по усвојеном 

сепаратном систему, проширење и реконструкција 
канализационе мреже и обавезно прикључење свих 
објеката.  

Адекватна евакуација атмосферских вода 
применом савремених еколошких стандарда у складу 
са препорукама прилагођавања климатским 
променама и планирања кишних отицаја.     

Са свих платоа и паркинг простора евакуацију 
атмосферских вода извршити на безбедан начин – 
изградњом сепаратора (таложника) уља и масти, уз 
одговарајући третман пре упуштања у јавну 
канализацију.  

Носиоци пројеката и генератори отпадних вода, 
који отпадне воде испуштају у јавну канализацију 
дужни су да изграде уређаје за предтретман или 
пречишћавање отпадних вода до захтеваног нивоа.  

 
Заштита земљишта 
 
Рационално коришћење грађевинског земљишта, 

подразумева стриктно поштовање дефинисаних 
урбанистичких параметара, у складу са планираном 
наменом и обавезно процентуално учешће слободних 
и зелених површина на парцели.  

Забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности или било 
које активности, која може да загади или деградира 
земљиште.  

Обавезна је санација свих деградираних 
површина и уређење слободних површина у складу 
са Планом. 

  
Управљање отпадом 
 
Организовано управљање отпадом, подразумева 

прикупљање, примарну селекцију, транспорт и 
одлагање на санитарну депонију, које се организује 
преко надлежног комуналног предузећа у складу са 
Локалним планом управљања отпадом.   

За сваку зграду или групу зграда (у односу на 
планирану намену), потребно је обезбедити простор 
за постављање одговарајућих судова (контејнери, 
канте) за сакупљање отпада  који треба да задовоље 
захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве свих 

корисника јавних површина, уз поштовање принципа 
примарне селекције.  

У зонама породичног становања за типску канту 
зависно од величине (80/120 литара), потребно је 
обезбедити 0,5m² опремљене површине, која мора 
испуњавати све хигијенске услове одржавања и 
неометаног приступа возилима и радницима 
комуналног предузећа.     

У зонама вишепородичног становања, стандард 
за сакупљање отпада са карактеристикама 
комуналног отпада је контејнер, запремине 1100 
литара, габарита 1,5х1,5х1,4m. Апроксимативно се 
поставља један контејнер на 500м2 корисне 
површине пословног простора, односно 1 контејнер 
на 15 стамбених јединица. За сваки контејнер 
потребно је обезбедити око 2m² глатке носиве 
подлоге у нивоу прилазног пута, са решеним 
одвођењем атмосферских оцедних вода. Ови 
простори треба да су обележени и приступачни за 
возила и раднике јавне хигијене (ручно гурање 
контејнера не дуже од 15м по равној подлози), са 
подлогом одговарајућег материјала и могућношћу 
чишћења и прања.   

На локацијама окупљања и јавним просторима 
(скверови, тргови, платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.) за комунални отпад постављају 
се корпе/канте за смеће, као део урбаног мобилијара.     

Објекти који имају комерцијално - услужну 
намену, морају имати посебне просторије за 
привремено одлагање комуналног отпада. Величина 
просторије се утврђује према броју корисника, а 
приступ овом простору повезан на јавни пут (преко 
рампе за приступ комуналног возила). Просторије 
треба да су у оквиру објекта, као засебна просторија, 
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 
организовано 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 обавезне мере, 
услове коришћења и уређења простора. 

Није дозвољено планирање и постављање 
уређаја и припадајућег антенског система базних 
станица мобилне телефоније на објектима: болница, 
породилишта, дечијих вртића, школа, простора 
дечијих игралишта (удаљеност од парцеле не може 
бити мања од 50м). 

На основу Закона о процени утицаја на животну 
средину, за реализацију објеката или постављање 
уређаја који су извор нејонизујућег зрачења, 
потребно је покретање поступка процене утицаја на 
животну средину пред надлежним органом за 
заштиту животне средине, који одлучује о потреби 
израде или не изради Студије о процени утицаја на 
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животну средину за планиране пројекте 
потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења 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).  

 
Надземни паркинг простори 
 
Спроводити претходно наведене опште мере 

заштите животне средине, мере заштите вода и 
заштите од буке.  

На паркинзима планирати дрворед од високих 
лићарских врста. 

На паркинзима се препоручује постављање 
травнато-бетонских растер елемената, тако да однос 
бетона и траве буде 30:70%.  

У складу са пројектом спољног уређења и 
пејзажне архитектуре, уколико конкретна локација 
то захтева, планирати формирање заштитног зеленог 
појаса (према зони становања).  

Спроводити одговарајуће мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурење 
хемикалија).  

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
 
У процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 
припреми терена и изградњи објекта потребно је 
планирати и применити следеће мере: 

• све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
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.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

• материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена 
сагласност надлежног органа; транспорт ископаног 
материјала вршити возилима која поседују 
прописане кошеве и систем заштите од просипања 
материјала; 

• ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и обавести надлежну 
организацију 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 добра, 
извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну 
организацију за заштиту природе и предузме 
потребне мере до доласка овлашћеног лица. 

 
2.8.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
• просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између 
објеката које служе као противпожарне преграде, 

• саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до  планираног објеката, 

• водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

• електрична мрежа и инсталације су у складу 
са прописима из ове области, 

• објекат мора бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

• уз инвестиционо - техничку документацију, 
за одређене врсте објеката у складу са члановима 33. 
и 34. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", 
бр. 111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни пројекат 
заштите од пожара. 

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски 

обликовати 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. 

Планирана спратност објеката омогућава брзу и 
ефикасну евакуацију људи и материјалних добара из 
објеката, док слободне површине у оквиру плана 
представљају противпожарну преграду и простор на 
коме је могуће извршити евакуацију људи и 
материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
Организације које се баве пројектовањем, у 

обавези су да при пројектовању објеката разраде и 
мере заштите од пожара и то: 

• у јавним, комерцијалним, привредним 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 
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• 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. 217-390/21 од 05.10.2021 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 

Републичког 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. (Правилник 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. Инжењерско геолошки услови 
 
Као предуслов за израду Плана урађен је  

Геомеханички елаборат, од стране ''ГП 
ГеоПројектинг, Ниш бр. 07-06/21 од 25.06.2021. 
године. Овим елаборатом извршена је категоризација 
терена према степену стабилности. 

Инжењерско-геолошким рекогносцирањем 
терена обухваћеног Планом детаљне регулације 
насеља ''Багдала 4'' констатовано је клизиште које је 
приказано на инжењерско-геолошкој карти 
(графички прилог 2). Оивичено је са свих страна 
косинама, субвертикалним и местимично мањим 
вертикалним падинама. 

Појаву конкретне нестабилности терена 
узроковале су геолошки повољан састав терена где се 
јављају различите литолошке средине (прашинаста 
глина, глиновити песак, шљунковит песак, песковити 
шљунак и повлатна песковита глина), недостатак 
фекалне и кишне канализације и са аспекта 
геоморфологије присуство стрмих и делом 
субвертикалних падина. 

Клизиште је захватило поточну долину 
процењене површине од cca 12000м2. Процењена 
дубина деградиране средине би могла бити 4-6м, 
просечно око 5м тако да је покренута маса у 
прошлости cca 60000м2. 

Обилне снежне и кишне падавине могу у дужем 
временском периоду иницирати наставак процеса 
клижења имајући у виду сам положај депонованог 
материјала у централном делу долине која је са три 
стране окружена стрмим падинама. Опште је познато 
деструктивно дејство воде на природну структуру 
тла. 

Да би се настале деформације терена санирале 
неопходно је урадити Пројекат детаљних 
геотехничких истраживања и испитивања по коме би 
се извели истражни радови у циљу добијања 
релевантних података на основу којих се могу 
предложити мере санације клизишта.  

Потребно је нагласити да су инжењерско-
геолошким рекогносцирањем шире околине 
конкретног клизишта уочене извесне деформације 
тла у виду благог истрбушавања, мањих скокова 
терена али се може констатовати да овај потез 
представља условно стабилан терен. 

Генерално, условно стабилан терен представља 
терен где свако засецање, квашење или ново додатно 
оптерећење може изазвати инжењерско-геолошку 
нестабилност у виду појава клижења, ручевања, 
одрона и слично. У том смислу он представља терен 
са ограничењем за урбанизацију истражног подручја. 
Приликом изградње нових објеката неопходно је 
водити рачуна о начину засецања падине где се 
никако не препоручује фронтално засецање исте, већ 
искључиво парцијално уз обавезну сукцесивну 
заштиту сваке појединачне откривене етапе темељне 
јаме. 

У случајевима изградње, доградње, надградње и 
реконструкције већ постојећих објеката неопходна су 



     146                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                        09.07.2022.  

 

детаљна геотехничка истраживања простора на коме 
се објекат налази ради утврђивања инжењерско-
геолошких, хидрогеолошких, геотехничких и 
сеизмолошких услова конкретне микролокације. 
Елаборат мора садржати анализу стабилности падине 
којом би се утврдио утицај изграђеног објекта на 
укупну стабилност, као и ефикасност мера санације.  

Неповољност у конкретном је да су многобројни 
породични објекти за становање изграђени у 
непосредној близини клизишта или на условно 
стабилним теренима, као што је то случај у улици 
Александра Волте и макадамској улици на јужној 
страни борове шуме. 

 
2.8.8. Услови прилагођавања потребама 

одбране земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу 
и дугорочну концепцију планирања просторне 
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 инва-
лидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, 
код прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње потребно је обезбедити 
услове за несметано кретање деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица, применом 
одредби Правилника о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката којим 
се осигурава несметано кретање и приступ особама 
са инвалидитетом, деци и старим особама 
(„Службени гласник РС“, бр.22/15) и и уз поштовање 
одредби Закона о спречавању дискриминације особа 
са инвалидитетом („Службени гласник РС“, 
бр.33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 

• на 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 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на 
правац кретања износи 2%; 

• избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати 
је и рампом поред степеништа. 

 
 

2.10. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности оба¬везна је 
примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и 
топлотну заштиту, енергетски ефикасних 
технологија, 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.). 

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,   

• 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом,   

• 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде и  
• 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима 
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 ефикас-

ности: 
• 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 енергет-
ској 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 
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ефикасности за све нове и постојеће зграде које 
пролазе кроз велике преправке. 

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

• извођење грађевинских радова на објектима у 
границама Плана, у циљу повећања енергетске 
ефикасности - боља изолација, замена прозора, 
ефикасније грејање и хлађење; 

• подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности; 

• побољшање енергетске ефикасности 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 
и уградњом термостатских вентила. 

 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
односно препарцелације и урбанистичко-архи-
тектонског конкурса 

 
Планом се одређује обавеза израде урбани-

стичких пројеката за урбанистичко архитектонску 
разраду локације за: 

 
• подблок Б2 
 
Урбанистички пројекат може се радити у складу 

са Законом и на захтев инвеститора. 
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 

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 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у 
случају када то подразумева постојеће катастарско, 
односно имовинско стање, постојећи терен или тип 
изградње. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом.  

Минимална парцела за изградњу ТС10/0.4kV, 
снаге 1x630kV је минималне димензије 6м x 5м. 

Минимална парцела за изградњу ТС10/0.4kV, 
снаге 2x630 kV је минималне димензије 7м x 6м. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
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-улица у насељу: 

• секундарна саобраћајница 8.0м 
• терцијална саобраћајница 5.5м 
• приватни пролази 2.5м 
• пешачка улица 3.0м 
• пешачке стазе 1.5м 
 
Мрежа инфраструктуре 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 
• задњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и 

испод површине земље и воде до које је дозвољено 
грађење основног габарита објекта. 

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 времена трајања његовог 
директног осунчања. 

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.  
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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. 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте условљено је рангом 
саобраћајнице, а не може бити мање од 3м. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у 
јавну површину. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Реализација планираних садржаја вршиће се на 

основу правила уређења, општих услова изградње и 
правила грађења по блоковима. 

 
Тип и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката за:  
• породично становање - тип: ПС-01, ПС-02 
Стамбени објекти намењени породичном 

становању су са 3 стамбене јединице. 
• вишепородично становање - тип: ВС-02, ВС-

03, ВС-04 
Стамбени објекти намењени вишепородичном 

становању су са 4 и више стамбених јединица. 
• комерцијалнe делатности – тип: КД-02 
 
Комерцијалне делатности подразумевају обавља-

ње свих врста непроизводних делатности, чији су 
садржаји еколошки и функционално примерени зони 
становања и који се по карактеру и капацитету могу 
организовати у оквиру планираних објеката и услова 
простора (трговина, пословање, услуге и сл.).  

• привреднe делатности – кип ПД–03 
Подразумевају привредне делатности типа ПД-

03 (мануфактура, мања занатска производња и сл.) 
чији садржаји морају бити еколошки и 
функционално примерени зони становања и могу 
бити организовани у оквиру стамбеног објекта или 
засебног објекта на истој парцели. 

• енергетска инфраструктура (ТС, МРС) 
• зеленило 
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. 

 
• Паркирање 
 
Паркирање (партерно, гаражирање) се третира 

као компатибилна намена свим планираним 
наменама у Плану. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
 
Забрањује се било која изградња објеката који су 

у супротности са наменом утврђеном Планом. 

Забрањена је изградња објеката чија би 
делатност буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, 
отпадним водама и другим штетним дејствима или 
визуелно могла да угрози животну средину. 

Забрањена је изградња помоћних 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 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. 

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико 
је на постојећој јавној површини, или на објектима 
или коридорима постојеће инфраструктуре. 

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. 

 
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 зони заштите успостављеној око комплекса 
посебне намене забрањена је градња.  

Изграђени објекти у успостављеној зони заштите 
око комплекса посебне намене могу бити 
''рехабилитовани'' под условом да добију сагласност 
од надлежних установа. 

 
Изградња у условно стабилној зони евиденти-

раног клизишта 
 
На инжењерско геолошкој карти приказана је 

категоризација терена у односу на степен 
стабилности.  

Није планирана изградња објеката високоградње 
у зони клизипта.  

У случају евентуалне градње на парцелама 
(неизграђене парцеле у већ формираном стамбеном 
блоку) које се налазе у зони са условно стабилним 
тереном, било које врсте објеката (стамбени објекти, 
саобраћајнице, водовод и канализација, подземне 
инсталације...) неопходна је израда геотехничког 
елабората којим би се дефинисали услови фундирања 
и градње објекта, као и мере санације дела падине на 
којој би се објекат градио.  

За све изграђене објекте у зони са  условно 
стабилним тереном неопходна је израда 
геотехничког елабората којим би се дефинисали 
услови и мере санације дела падине на којој  се 
објекат налази. 
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Изградња других објеката на истој грађевинској 
парцели 

 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене. 

На грађевинским парцелама са породичним 
становањем дозвољена је изградња помоћних 
објеката: гараже, оставе, радионице, летње кухиње, 
вртни павиљони, стаклене баште, отворени и 
затворени базени, фонтане и сл., максималне висине 
5м и максималне спратности П, чија површина улази 
у максимални индекс заузетости на парцели. 

При утврђивању индекса заузетости и индекса 
изграђености грађевинске парцеле, урачунава се 
површина свих објеката на парцели. 

Површине посебних објеката: рекламни стубови 
и сл., не урачунавају се при утврђивању индекса 
изграђености, односно индекса заузетости 
грађевинске парцеле. 

 
Урбанистички параметри 
 
Урбанистички показатељи 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.  

 
Тип изградње објеката 
 
Планирани објекти могу бити постављени на 

грађевинској парцели: 
• као слободностојећи ( објекат не додирује ни 

једну границу грађевинске парцеле). 
• у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
• у прекинутом низу или једнострано узидани 

“двојни” (објекат на парцели додирује само једну 
бочну линију грађевинске парцеле), 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте 

објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом), 
односно до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Висина објекта дефинисана је прописаном 
спратношћу. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке 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). 

Висина надзидка стамбене поткровне етаже 
износи највише 1,6м, рачунајући од коте готовог 
пода поткровне етаже до тачке прелома завршне 
кровне косине, а одређује се на месту грађевинске 
линије основног габарита објекта и као таква мора се 
појавити на најмање 50% дужине сваке фасаде 
објекта. 

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 на равном 
терену не може бити нижа од коте нивелете јавног 
или приступног пута; 

• кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте; 

• за објекте 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). 

• за објекте на терену у паду са нагибом од 
улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити 
највише 1,2м нижа од коте нивелете јавног пута; 

 
Међусобна удаљеност објекта 
 
Међусобна удаљеност породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01 и ПС-02 
 
Међусобна удаљеност између објеката на 

суседним парцелама је минимум 4м. 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле је за: 
• слободностојеће објекте на делу бочног 

дворишта 1,5м (дозвољени су само отвори помоћних 
просторија и степеништа, мин. парапета 1,6м) 

• слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта је 2,0м 

• за двојне објекте на делу бочног дворишта 
4,0м 

Изграђени објекти чије растојање од другог 
објекта високоградње 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 



     150                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                        09.07.2022.  

 

реконструкције и доградње, не могу имати на 
суседним странама отворе стамбених просторија.  

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције и доградње не могу имати 
отворе на тим фасадама. 

Растојање новог објекта који има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до 
границе грађевинске парцеле, утврђује се 
локацијским условима у складу са Правилником. 

 
Правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију реализованих целина и постојећих 
објеката 

 
У подблоковима који су описани као реализоване 

целине у којима су изграђени објекти намењени 
вишепородичном становању, планира се само 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање  
изграђених објеката. 

Постојећи објекти чији су параметри мањи од 
планираних  могу се доградити/надградити у оквиру 
максимално дозвољених урбанистичких параметара 
датих Планом 

Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 
заузетости, индекс изграђености, спратност) већи од 
параметара датих овим планом, задржавају постојеће 
параметре без могућности увећавања. За ове објекте 
је могуће извођење радова на одржавању. 

Могуће је, искључиво код породичних објеката, 
претварање таванског простора у  простор чија 
намена одговара намени последње етаже објекта, без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита 
објекта (висина кровног венца и слемена крова), 
промене кровних равни и са могућношћу 
осветљавања простора кровним баџама или кровним 
прозорима у оквиру кровних равни. 

До привођења простора планираној намени, а 
ради стварања услова коришћења објеката дозвољена 
је: адаптација, санација, реконструкција (извођење 
радова у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта.  

На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења намени предвиђеној Планом 
дозвљено је само инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта, без повећања постојеће 
површине објеката и без промене постојећег 
хоризонталног и вертикалног габарита. 

Грађевинска линија је обавезујућа за изградњу 
нових објеката и сваке промене хоризонталног и 
вертикалног габарита постојећих објеката, тако да 
део постојећег објекта који се налази између 
грађевинске и регулационе линије, мора бити 
уклоњен. 

За постојеће објекте, израда термоизолације у 
дебљини која је прописана важећим Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, неће се сматрати 
променом грађевинске линије. 

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 непо-
средном контакту.  

Грађевински елементи  и испади на објекту 
 
Грађевински елементи на нивоу првог спрата и 

виших спратова (еркери, доксати, балкони, терасе, 
улазне надстрешнице са и без стубова) не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 

Хоризонтална пројекција испада не може прела-
зити 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 над-
стрешнице 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 у односу на регулациону линију мин. 3,0м и 
ако савладавају висину до 0,9м. 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда 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. 
Уколико парцела нема директан приступ на пут 

или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

• Ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи породичних стамбених објеката 
не може бити мања од 2,5м. 

• Ширина приватног пролаза за парцеле 
намењеним изградњи објеката осталих намена, не 
може бити мања од 5,0м. 

Корисна ширина пролаза на грађевинској 
парцели, поред једне стране објекта мора бити без 
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физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и 
сл.). 

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 

породичних стамбених објеката, може се обезбедити 
преко пасажа, минималне ширине 2,5м и минималне 
слободне висине (од коте финално обрађеног 
коловоза до најниже тачке обрађеног плафона) 3,5м. 

• Колски приступ унутрашњем дворишту код 
објеката осталих намена може се обезбедити преко 
пасажа минималне ширине 5,0м и минималне 
слободне висине (од коте финално обрађеног 
коловоза до најниже тачке обрађеног плафона) 4,5м. 

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
• Паркирање се може организовати као 

партерно уколико то дозвољавају просторне 
могућности парцеле, у оквиру гаража и комбиновано. 

• 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 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 – 
једно ПМ на користан простор за осам столица; 

• за паркирање возила за објекте јавних 
функција потребан број паркинг и гаражних места за 
сопствене потребе и за кориснике уређује се на 
грађевинској парцели, по критеријуму једно ПМ на 
70м2 корисног простора. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се 
при утврђивању индекса заузетости (ИЗ), односно 
индекса изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

Обезбедити потребан број паркинг места за 
возила особа са инвалидитетом 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.  

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле 

не могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

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. 

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Савремена архитектонска форма нових објеката, 

примена квалитетних еколошки прихватљивих 
материјала треба бити усмерена ка подизању 
амбијенталних вредности простора. Примењене 
урбане форме и архитектонско обликовање морају 
бити такве да доприносе стварању хармоничне слике 
града. 

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.  

Посебну пажњу обратити при обликовању 
угаоних форми које треба нагласити као реперне 
тачке. 

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 архитектон-
ских вредности објекта. 

На објектима у низу забрањена је употреба 
забатног зида на уличним фасадама. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Могуће је извести и реконструкцију крова без 

повећања корисног простора. 
Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег 

или изградњом новог крова, формира поткровље у 
више нивоа. 

Кровне баџе могу заузимати највише 50% кровне 
равни у фронталној пројекцији. 

Уколико се на поткровним етажама постављају 
вертикални кровни прозори - кровне баџе, на једном 
објекту може се поставити само један ред кровних 
баџа на истој висини. Максимална дозвољена чиста 
висина кровне баџе је 2,6м од коте пода. 

Мансардни кров пројектовати као традицио-
нални мансардни кров. Мансардни кров обавезно је 
решити у једној етажи. Забрањују се препусти ван 
основног габарита објекта осим венца у форми 
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фасадне пластике. Висина унутрашње преломне 
линије кровних равни мансардног крова, рачунајући 
од коте пода може бити максимално 2,2м. 

Нагиби кровних равни манасардног крова су 
максимално 70° по обиму фасаде и маскимално 30° 
за остали део крова. 

Коси кровови могу бити максималног нагиба 
35°. 

Надградња крова, без поткровља, на објекту са 
равним кровом, у случају да коси кров нарушава 
карактер објекта као целине и да санација равног 
крова није могућа, допуштено је извођење косог 
крова, максималног нагиба 10°. 

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

 
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.  

Грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом максималне 
висине 0,9м, или транспарентном оградом максимал-
не висине 1,4м, рачунајући од коте тротоара. 

Зидана непрозирна ограда се може подићи до 
висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви 
елементи ограде буду на земљишту власника ограде. 

Грађевинске парцеле за вишепородично 
становање се по правилу не ограђују. 

Грађевинске парцеле за објекте комерцијалних 
делатности се не ограђују, осим ако се не налазе у 
зонама породичног становања где је ограђивање 
могуће у складу са условима за ограђивање 
грађевинских парцела за породично становање или 
из безбедносних разлога. 

Грађевинске парцеле за објекте јавних функција 
се не ограђују, осим ако за то не постоји потреба из 
безбедносних разлога. Ограда је транспарентна, 
максималне висине парапета до 0,4м и висине ограде 
до 2,2м. 

Ограде парцела на углу не могу бити више од 
0,9м рачунајући од коте тротоара, односно јавног 
пута, због прегледности раскрснице. Ограде морају 
бити транспарентне са максималном висином 
парапета 0,4м. Дужина ограде на углу која је висине 
0,9м одређује се условима за сваки конкретни случај. 

Ограђивање грађевинских парцела на којима се 
налазе објекти који представљају непосредну 
опасност по живот људи, врши се према условима за 
сваки конкретни случај. 

 
Пејзажно уређење 
 
• минимални проценат уређених зелених 

површина износи 30% у контакту са тлом 
• процентуално учешће зеленила (неизграђени 

простор без застора од плоча, асфалта и сл.) у оквиру 
парк-шуме треба да буде минимално 80%. 

Одлагање отпада 
 
У оквиру локација неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију 
и одношење комуналног отпада. 

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 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита 
објекта, тако да се обезбеди несметани приступ  
возилима надлежног предузећа (рампе и сл.).   

Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине 
Крушевац („Сл. лист општине Крушевац“ бр. 7/01)  

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

 
3.3. Правила грађења  
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова регулације и изградње који се односе 
на поједине целине, блокове и подблокове. 

 
3.3.1. Правила грађења за подблокове А1 и А7 
 
Планирана намена: породично становање тип 

ПС-01. 
Компатибилна намена: комерцијалне делатности 

тип КД-02, привредне делатности ПД-03. 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

Однос стамбене према другим наменама је                    
60% : 40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

За изградњу објеката комерцијалних и 
привредних делатности користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену 
урбанистичке целине у којој се објекти граде. 

Комерцијалне делатности тип КД-02 у функцији 
компатибилне намене у оквиру становања подра-
зумевају садржаје из области трговине, 
угоститељства, пословања, објекте у функцији 
туризма и слично. 
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У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање. 

Однос комерцијалних делатности према 
становању 80% : 20%. 

Привредне делатности тип ПД-03 у функцији 
компатибилне намене у оквиру становања 

подразумевају  мање производне јединице, мања 
занатска производња и сл. 

Комерцијалне и привредне делатности морају 
еколошки и функционално бити примерене зони 
становања. 

 
 

Урбанистички параметри 

 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта парц. 

(м) 

ПС-01 
До  

П+1+Пк 

слободно- 

стојећи 
50 300 12 

 
 
 
Дозвољена је изградња помоћних објеката: 

гараже, оставе, радионице, летње кухиње, вртни 
павиљони, стаклене баште, отворени и затворени 
базени, фонтане и сл., максималне висине 5,0м и 
максималне спратности „П“. 

Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње. 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 30% у контакту са тлом.  

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
 
3.3.2. Правила грађења за подблок А2 
 
Овај подблок представља реализовану целину са 

изграђеним вишепородичним стамбеним објектима 
спратности Су+П+4 и  Су+П+5.  

Планирана намена:  вишепородично становање 
тип ВС-03, ВС-04 

Компатибилна намена: комерцијалне делатности 
тип КД-02, привредне делатности  тип ПД-03 . 

У оквиру вишепородичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно изискују потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Садржаји компатибилних намена, не могу се 
организовати у оквиру другог објекта на истој 
парцели. 

Под слободностојећим објектима подразумевају 
се и објекти типа „ламела“, односно они који имају 
више улаза (кућних бројева). 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

 
 

Урбанистички параметри 

 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ВС-03  П+4 слободностојећи 40 750 25 

ВС-04 П+5 слободностојећи 30 1500 30 
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Дозвољена је  изградња помоћних објеката 
гараже, максималне висине објеката 5,0м, 
максимална спратности „П“. 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 10% у контакту са тлом.  

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Простор око ових објеката уредити неопходним 
зеленим површинама и паркинг местима. 

Посебна правила изградње за постојећи објекат 
пословне намене спратности П, на катастарској 
парцели  број 108/2 КО Пакашница. 

Планирана је изградња објекта комерцијалних 
или привредних делатности. 

Комерцијалне делатности у функцији компати-
билне намене у оквиру становања подразумевају 
садржаје из области трговине, угоститељства, 
пословања, објекте у функцији туризма и слично. 

 
 

Урбанистички параметри 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

КД-02 До П+1+Пк слободностојећи 50 300 12 

 
У оквиру објеката комерцијалних делатности, може бити заступљено и становање. 
Однос комерцијалних делатности према становању 80% : 20%. 
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. 

Комерцијалне делатности морају еколошки и функционално бити примерене зони становања. 
Привредне делатности тип ПД-03 у функцији компатибилне намене у оквиру становања подразумевају  

мање производне јединице, мања занатска производња и сл. 
 

Урбанистички параметри 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ПД-03 До П+1+Пк слободностојећи 50 300 12 

 
 
На грађевинским парцелама уз производне, могу 

да се граде и помоћни објекти: гараже, оставе, 
портирнице, надстрешнице, тремови и слично. 

У оквиру грађевинских парцела са производним 
садржајима, забрањено је складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-
отпад, пластику и др. 

Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се налазе. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
До реализације планског решења дозвољава се 

текуће одржавање постојећег објеката. 
 
3.3.3. Правила грађења за подблок А3 
 
Овај подблок представља реализовану целину са 

изграђеним вишепородичним стамбеним објектима 
спратности Су+П+5.  

Планирана намена:  вишепородично становање 
тип ВС-04 

Компатибилна намена: јавне функције-вртић, 
здравствена станица, комерцијалне делатности (тип 
КД-02) 

У оквиру вишепородичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних, привредних и 
других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. У оквиру објекта не могу се организовати 
садржаји који додатно изискују потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Садржаји компатибилних намена, не могу се 
организовати  у оквиру другог објекта на истој 
парцели. 
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Под слободностојећим објектима подразумевају се и објекти типа „ламела“, односно они који имају више 

улаза (кућних бројева). 
Забрањено је складиштење и депоновање материјала и робе, што подразумева и отпадни материјал, 

грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др. 
 

Урбанистички параметри 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ВС-04 
 

 П+5 
слободностојећи 30 1500 30 

 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 10% у контакту са тлом.  

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Простор око ових објеката уредити неопходним 
зеленим површинама и паркинг местима. 

 
Посебна правила изградње за постојеће објекате 

стамбено-пословне намене спратности Су+П, на 
катастарској парцели  број 132/3 КО Пакашница и 

спратности П+Пк, на катастарској парцели  број 
111/2 КО Пакашница. 

Овим планом задржавају се претходно наведени 
постојећи објекти, као посебни објекти компати-
билне намене на постојећим парцелама. 

Комерцијалне делатности у функцији компа-
тибилне намене у оквиру становања подразумевају 
садржаје из области трговине, пословања, занатства, 
услуга, бироа, агенције и слично. 

 
 

Урбанистички параметри 

тип спратност 
тип  

објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина фронта  

парц.  
(м) 

 
КД-02 

 
Су+ П; 
П+Пк 

слободностојећи постојећа постојећа постојећа 

 
У оквиру објеката комерцијалних делатности, може бити заступљено и становање. 
Комерцијалне делатности морају еколошки и функционално бити примерене зони становања. 
 
 
3.3.4. Правила грађења за подблок А4 
 
Овај подблок представља реализовану целину са изграђеним вишепородичним стамбеним објектима 

спратности Су+П+4.  
Планирана намена:  вишепородично становање тип ВС-03 
Компатибилна намена: спорт и рекреација СР-03. 
У оквиру вишепородичног становања, могу бити заступљене и друге компатибилне намене из области 

јавних функција, комерцијалних, привредних и других делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. У оквиру објекта не могу се организовати садржаји који 
додатно изискују потребу за паркинг местима, магацинским простором и сл. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 40%. 
Под слободностојећим објектима подразумевају се и објекти типа „ламела“, односно они који имају више 

улаза (кућних бројева). 
Забрањено је складиштење и депоновање материјала и робе, што подразумева и отпадни материјал, 

грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др. 
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Урбанистички параметри 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

 

ВС-03 

 

До П+4 
слободностојећи 40 750 25 

 

 
Минимални проценат озелењавања слободних 

површина износи 10% у контакту са тлом.  
Ограђивање парцеле према општим условима 

изградње. 
Простор око ових објеката уредити неопходним 

комуникацијама и зеленим површинама. 
 
Спортски објекти 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. 

Објекти у оквиру спорта и рекреације морају 
представљати јединствену функционално-естетску 
целину, а архитектонски склоп објеката мора бити 
усклађен са њиховом спортском наменом. 

 
3.3.5. Правила грађења за подблок А5 и А6 
 
Овај подблок представља делимично реализо-

вану целину са изграђеним вишепородичним 
стамбеним објектима спратности Су+П+2+Пк и 
породичним стамбеним објектима спратности  
Су+П+Пк.  

Планирана намена: вишепородично становање 
тип ВС-02, породично становање ПС-02 

У оквиру вишепородичног становања, могу бити 
заступљене и друге компатибилне намене из области 
комерцијалних, привредних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге и сл.), еколошки и 

функционално примерене зони становања. У оквиру 
објекта не могу се организовати садржаји који 
додатно изискују потребу за паркинг местима, 
магацинским простором и сл. 

Под слободностојећим објектима подразумевају 
се и објекти типа „ламела“, односно они који имају 
више улаза (кућних бројева). 

У оквиру објеката породичног становања, могу 
бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области комерцијалних и привредних делатности 
(трговина, пословање, услуге и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

Однос стамбене према другим наменама је                 
60% : 40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње. 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 30%.  

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина на изграђеним парцелама са објектима за 
вишепородично становање износи 10% у контакту са 
тлом.  

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Положај објеката одређен је грађевинским 
линијама датим у графичком прилогу. 

 
 

Урбанистички параметри 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

 

ВС-02  

До П+2+Пк 

слободностојећи 

прекинути низ 

40 

45 
600 

20 

15 

ПС-02 
слободностојећи 

прекинути низ 
50 

300 

250 

12 

10 
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3.3.6. Правила грађења за подблок А8 и А9 
 
Планирана намена: породично становање тип 

ПС-01. 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене 
комерцијалних, привредних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне и привредне делатности морају 
еколошки и функционално бити примерене зони 
становања. 

 
 

Урбанистички параметри 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
П парц. 

(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ПС-01 До П+1+Пк слободностојећи 50 300 12 

 
 
Дозвољена је изградња помоћних објеката: 

гараже, оставе, радионице, летње кухиње, вртни 
павиљони, стаклене баште, отворени и затворени 
базени, фонтане и сл., максималне висине 5,0м и 
максималне спратности „П“. 

Неопходан број паркинг места обавезно је 
обезбедити у складу са општим условима изградње. 

Минимални проценат озелењавања слободних 
површина износи 30%.  

Ограђивање парцеле према општим условима 
изградње. 

Могућа је фазна реализација планског решења. 
 
3.3.7. Правила грађења за подблок А10, А11 и А12 
 
Наведени блокови спадају у категорију изградње 

под посебним условима, имајући у виду да су постојећи 
објекти изграђени у зони условно стабилног терена.  

 
 

Намена: породично становање тип ПС-01. 
 
У оквиру породичног становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене 
комерцијалних и других делатности (трговина, 
пословање, услуге и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

Однос стамбене према другим наменама је 60% : 
40%. 

Забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе, што подразумева и отпадни 
материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

Комерцијалне и привредне делатности морају 
еколошки и функционално бити примерене зони 
становања. 

 
 

Урбанистички параметри 

тип спратност тип објекта 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ПС-01 До П+1+Пк слободностојећи 50 300 12 

 
 
Неопходан број паркинг места обавезно је 

обезбедити у складу са општим условима изградње. 
 
3.3.8. Правила грађења за подблок Б1 , Б2 и Б3 
 
У свему према условима утврђеним у тачки 2.6.2. 

Зеленило јавног коришћењa. 
• Посебна правила изградње за објекат 

комерцијалних делатности у подблоку Б2 
 

Дозвољена намена 
 
Комерцијалне делатности, тип КД-02. 
Планира се изградња објекта комерцијалне 

намене-кафе ресторан (кафа, чај, колачи, 
безалкохолна пића, сендвичи и сл.),  

Комерцијалне делатности морају бити еколошки 
и функционално примерене зони становања.  
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Параметри за изградњу 
 
Објекат је слободностојећи, монтажно  

демонтажног типа, приземне спратности. Укупна 
бруто развијена површина не може бити већа од 
120м2. 

 
Положај објекта 
 
Објекат поставити у оквиру зоне грађења 

утврђене грађевинским линијама, а према графичкoм 
прилогу бр.4 "План саобраћајница и регулационо 
нивелациони план “. 

 
Испади на објекту 
 
Нису дозвољени испади на објекту. 
 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Објекат ће се градити на парцели која обухвата 

локацију санкалишта. 
 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Савремена архитектонска форма објекта, 

примена квалитетних еколошки прихватљивих 
материјала треба бити усмерена ка подизању 
амбијенталне вредности простора. Примењене 
урбане форме и архитектонско обликовање морају 
бити у хармонији са околином имајући у виду намену 
и карактер локације, парк-шума, у коме се објекат 
налази. 

За обраду фасада објекта могу се користити све 
врсте, како природних тако и вештачких материјала, 
технички и биолошки исправних, који подлежу 
важећим стандардима. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 

25°. 
Кров се такође може извести и као зелени кров, 

односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Забрањено је ограђивање парцеле на којој се 

објекат гради.  
Ограђивање на нивоу подблока је дозвољено 

само за подизање безбедносних ограда. 
 
Паркирање 
 
Потребе за паркинг местом опредељене су на 

посебним локацијама на нивоу парк-шуме. У оквиру 
подблока Б2 забрањено је паркирање, осим 
обезбеђивања неопходног минимума за потребе 
особа са инвалидитетом . 

• Посебна правила изградње за објекат јавног 
санитарног чвора 

 
Дозвољена намена 
 
Планира се изградња јавног санитарног чвора.  
Параметри за изградњу 
Објекат је слободностојећи,  монтажно  
демонтажног типа, приземне спратности.  
 
Положај објекта 
 
Објекат поставити у оквиру зоне грађења 

утврђене грађевинским линијама, а према графичкoм 
прилогу бр.4 "План саобраћајница и регулационо 
нивелациони план “. 

 
Испади на објекту 
 
Нису дозвољени испади на објекту. 
 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Објекат ће се градити на парцели која обухвата 

локацију санкалишта. 
 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Примењене урбане форме и архитектонско 

обликовање морају бити у хармонији са околином 
имајући у виду намену и карактер локације, парк-
шума, у коме се објекат налази. 

За обраду фасада објекта могу се користити све 
врсте, како природних тако и вештачких материјала, 
технички и биолошки исправних, који подлежу 
важећим стандардима. 

Објекат у свему пројектовати у складу са 
прописима и нормативима. 

Објекат пројектовати са засебним улазима за 
децу, одрасле и особе са посебним потребама. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта 

и обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 25°. 
Кров се такође може извести и као зелени кров, 

односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Забрањено је ограђивање парцеле на којој се 

објекат гради.  
Ограђивање на нивоу подблока је дозвољено 

само за подизање безбедносних ограда. 
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4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом 

нових, као и радовима на одржавању, 
реконструкцији, доградњи, санацији и адаптацији 
постојећих објеката, искључиво у складу са 
правилима уређења и правилима грађења 
дефинисаним планом. 

Спровођење Плана врши се применом правила 
уређења и општим и посебним правилима грађења 
дефинисаних овим планом. 

Планом се одређује обавеза израде 
урбанистичких пројеката за урбанистичко 
архитектонску разраду локације за: 

 
• подблок Б2 
 
Примена Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. 
бр.22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 

 
4.2. Графички прилози 

 

Саставни део Плана су следећи графички прилози: 
 

1. Постојећa намена површина 1:1000 

2. Инжењерско-геолошка карта                                           1:1000 

3. План намене површина 1:1000 

4. План саобраћајница и регулационо-

нивелациони план  
1:1000 

5. План површина јавне намене 1:1000 

6. План грађевинских парцела са 

аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање 

1:1000 

7. План хидротрехничких инсталација 1:1000 

8. План електроенергетике и 

телекомуникација 
1:1000 

9. План енергофлуида 1:1000 

 
4.3. Прелазне одредбе 
 
Након ступања на снагу овог Плана, а у 

границама његовог обухвата, примењиваће се само 
одредбе овог плана. 

 
У складу са Законом, овај план, може се мењати 

искључиво на начин и у поступку који је исти као и 
поступак њиховог доношења. 

 
4.4. Урбанистички планови који се стављају 

ван снаге 
 
Усвајањем овог плана, ставља се ван снаге: 

Детаљни урбанистички план ''Багдала 4'' („Сл. лист 
општине Крушевац“, бр. 4/86, 5/2003); Урбанистички 
пројекат колективних стамбених зграда на к.п.бр. 
117/10, 117/11, 117/13, 117/14, 117/15, 117/19 КО 

Пакашница у оквиру ДУП-а ''Багдала 4'' у Крушевцу 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 5/97, 5/2003); 
План  детаљне регулације улице Александра Волте 
(Ул .Драгића Вучетића у оквиру ДУП-а Багдала 4) у 
Крушевцу  („Сл. лист општине Крушевац“ 11/13). 

 
4.5. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-562/22           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
217 
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 града 
Крушевца“, бр. 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржа-
ној дана 08.07.2022. године, донела је 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ПЕЈТОН 3“ У КРУШЕВЦУ 
 
ДЕО I – ОПШТИ ДЕО 
 
Увод 
 
Обухват Плана представља део урбанистичке 

целине 3.4, односно подцелину 3.4.3. у оквиру Плана 
генералне регулације „Исток 1“ и заузима његов 
средишњи део и орјентисан је ка Ул. Видовданској на 
северу и реци Расини са приобаљем на истоку.  

Овај део насеља је само делимично плански 
изграђен у процесу формирања, односно транс-
формације насеља Пејтон. Данас представља део 
градских стамбених целина. 

Простор плана готово је у потпуности изграђен 
објектима породичног становања. Нелегална изград-
ња објектима проузроковали су стихијску изграђену 
саобраћајну матрицу. 

 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регу-

лације: 
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• 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. 32/2019); 

 
• Одлука о изради Плана детаљне регулације 

„ПЕЈТОН 3“ у Крушевцу, бр. 350-435/2020 од 
16.06.2020. год. („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 6/20); 

 
• Одлука о неприступању изради стратешке 

процене утицаја Плана детаљне регулације „ПЕЈТОН 
3“ у Крушевцу, на животну средину  IV бр.                            
350-417/2020 од 15.06.2020. год., („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 6/20). 

 
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације:  
 
• План генералне регулације ''ИСТОК 1'' у 

Крушевцу („Службени лист града Крушевца“, бр. 
10/18). 

Обавезе, услови и смернице из плана вишег 
реда и других докумената значајних за израду 
плана 

Обухват Плана представља део урбанистичке 
целине 3.4 односно подцелину 3.4.3. у оквиру Плана 
генералне регулације „Исток 1“ која је опредељена 
као зона за коју је предвиђено доношење Планова 
детаљне регулације са смерницама. (тачка 3.3.1. 
Целине за које се обавезно доноси План детаљне 
регулације са смерницама за њихову израду) 

 
Извод из Плана генералне регулације „Исток 1“ 

у Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
10/2018“) 

 
„Развој планираних намена усмерен је на 

унапређење постојећих намена и уређење простора 
који је неизграђен, запуштен и неодговарајуће 
намене. Развој становања се остварује кроз повећање 
комфора, односно површине стамбеног простора по 
становнику, путем изградње, реконструкције и 
унапређење постојећег грађевинског фонда“.  

 „Планови ће се радити уз примену урбани-
стичких правила уређења и грађења (дата за целине и 
подцелине које ће бити у обухвату ПДР-ова) и иста 
представљају смернице, односно чине правила 
усмеравајућег карактера за даљу планску разраду.“ 

 

Урбанистичка подцелина 3.4.3. 

Претежна намена 

Породично становање типа ПС-01 

 

урбанистички параметри породичног становања типа ПС-01 

 

Тип Спратност Тип објекта Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц.(м2) 

Мин. ширина 
фронта парц. (м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

 
 
- 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 40%, 
индекс изграђености 1,2, и то највише укупно 2 
стамбене јединице. 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

двојног објекта може бити минимално 400м2 
(2х200м2), уколико је то катастарски затечено стање. 
Дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене јединице 
и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

 
- 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.  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
Комерцијалне делатности  типа КД-02 
- Подразумева комерцијалне делатности (трго-

вину, угоститељство, објекте у функцији туризма, 
пословање и сл.) у функцији допунске намене у 
оквиру становања. 

- За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења 
на простору Плана генералне регулације 

- За изградњу самосталног објекта 
комерцијалних делатности на посебној парцели, у 
зонама породичног становања користе се 
урбанистички параметри дефинисани за тип ПС-01. 
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Пратећа намена 
 
Верски објекат 
 
- Постојећи комплекс и верски објекат се 

задржавају. Обзиром да је објекат цркве изграђен у 
специфичном окружењу, (градски парк) остале 
урбанистичке параметре одредити приликом даље 
планске разраде. Наставити даљи концепт уређења 
простора кроз озелењавање и партерно уређење.  

 
Привредне делатности типа ПД-03 
 
- Подразумева привредне делатности (мање 

производне јединице, мања занатска производња и 
сл.), еколошки и функционално примерене зони 
становања. 

- Дозвољене су све групе привредних делатности 
које не угрожавају преко дозвољене границе 
квалитет становања буком, загађењем, саобраћајним 
оптерећењем и др. 

- Подразумева  се задржавање постојеће локације 
привредне делатности на к.п.бр. 5010 КО Крушевац 
уз задржавање хоризонталне регулације. У оквиру 
грађевинске парцела са изграђеним производним 
објектима, забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе. Остале урбанистичке параметре 
одредити приликом даље планске разраде. 

- У овој подцелини није дозвољена даља изградња 
објеката ПД-03 као основног објекта на парцели, већ се 
привредне делатности могу организовати у приземним 
етажама стамбеног објекта у односу становање према 
привредним делатностима до 60% : 40%. 

 
ПЛАН ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 

 

 
 

 
Граница Плана са пописом катастарских парцела 
 
Попис парцела у обухвату Плана: 
 
Делови катастарских парцела: 5148/1, 5956, 

5388/5, 5403/1, 5151/2, 5957/1 и 5149. 
Целе катастарске парцеле: 4969/6, 4970/6, 

5958/3, 5097/5, 5094, 5958/2, 5010, 5001, 5095/1, 5146, 
5013/6, 5096, 5148/2, 5957/1, 5014/2, 5147/1, 5093, 
4986, 4975/5, 5000, 5002, 5097/2, 5024, 4999, 4976, 
5011, 5013/3, 5025/25, 5097/6, 4985/1, 5147/3, 5958/5, 
5148/4, 4998, 5097/7, 5147/4, 5148/5, 5092/1, 5097/4, 
5092/2, 5014/1, 4977, 5015/2, 5097/8, 5009, 5012, 4997, 
5098, 4978/4, 4987, 5095/4, 5091, 4975/2, 4978/2, 
5015/1, 5090, 5013/5, 5145, 5015/3, 4996, 4979/2, 4988, 

4979/3, 4979/4, 5008/4, 5303, 5099, 5008/1, 4989, 5002, 
5008/3, 5100, 5007, 4995, 5089, 4980, 5095/5, 5016, 
4975/3, 5025/1, 5142/2, 5143, 4985/1, 4990, 5006, 4981, 
5141/2, 5017/2, 5101, 5025/2, 5142/1, 4994, 5005, 
5141/1, 5142/3, 5017/1, 5088, 4974/4, 4982, 5004, 6162, 
5140/3, 5140/1, 4993, 6046, 5140/2, 5138/2, 5087, 
5025/3, 5018, 5003, 5103/1, 5139/1, 4991/1, 4984/6, 
4992, 5138/1, 4985/2, 4985/3, 5139/3, 5025/24, 4984/4, 
4984/1, 5104, 4974/1, 5025/27, 5086/6, 5025/40, 5105, 
5025/38, 5025/18, 5025/21, 5139/2, 5025/4, 5019, 
5958/20, 5137/1, 5025/20, 5137/2, 5086/3, 5025/22, 
5029/1, 5025/23, 5095/6, 5025/25, 5025/26, 5030/1, 
5020, 5025/19, 5106, 5025/17, 5025/36, 5138/3, 5086/1, 
5137/3, 5025/5, 5086/7, 5025/62, 5025/9, 5136/1, 
5013/2, 5025/10, 5086/5, 5136/2, 5025/41, 5025/12, 



     162                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                        09.07.2022.  

 

5107, 5025/43, 5135/1, 5958/10, 5133/3, 5025/14, 5085, 
5133/2, 5025/6, 5025/13, 5025/16, 5025/11, 5133/4, 
5025/29, 5021, 5135/2, 5025/15, 5135/3, 5108, 5025/42, 
5134/3, 5026/5, 5134/2, 5133/1, 5026/4, 5134/1, 5022, 
5025/44, 5958/15, 5109, 5025/37, 5027/9, 5026/3, 
5133/5, 5095/3, 5026/2, 5026/1, 5025/8, 5958/1, 5030/3, 
5027/8, 5027/6, 5110, 5023, 5957/8, 5027/5, 5027/4, 
5958/16, 5027/3, 5132/3, 5027/2, 5027/11, 5131/1, 
5027/7, 5972/4, 5027/1, 5132/1, 5025/7, 5111, 5028/2, 
5024, 6069, 5027/10, 5028/6, 5131/2, 5081, 5083, 6096, 
5112, 5082, 5038, 5028/4, 5132/4, 5028/5, 5132/2, 
5028/3, 5040, 5039, 5129/4, 5041, 5028/8, 5028/9, 
5037/19, 5130/1, 5129/3, 5079, 5129/1, 5036/2, 5037/24, 
5130/2, 5080/3, 5080/2, 5037/2, 5036/28, 5080/1, 
5080/5, 5030/2, 5037/23, 5031/2, 5078, 5072/2, 5036/13, 
5056/2, 5972/1, 5080/4, 5072/1, 5128/2, 5058/3, 
5037/26, 5036/19, 5058/1, 5066, 5128/1, 5064/1, 5129/2, 
5057, 5031/1, 5067, 5056/1, 5077, 5128/5, 5064/2, 
5972/20, 5128/3, 5036/3, 5126/4, 5128/4, 5058/2, 
5036/12, 5060, 5972/19, 5037/16, 5037/4, 5068, 5127/1, 
5076, 5065, 5037/5, 5063, 5059/2, 5055, 5972/5, 5127/2, 
5032, 5069, 5037/15, 5075, 5036/1, 5036/4, 5030/5, 
5126/1, 5124/6, 5957/10, 5036/11, 5059/1, 5972/18, 
5054/1, 5126/2, 5070, 5062, 5124/5, 5037/14, 5074, 
5061, 5126/3, 5054/5, 5972/17, 5071, 5124/4, 5037/17, 
5054/6, 5037/1, 5042/3, 5052/2, 5125/1, 5053/1, 5048/3, 
5073, 5972/16, 5036/5, 5036/22, 5049/3, 5037/10, 
5052/3, 5124/3, 5033/1, 5125/2, 5124/1, 5050/14, 
5042/2, 5042/1, 5036/20, 5052/1, 6032, 5034/1, 5049/2, 
5053/2, 5036/10, 5051/17, 5037/6, 5972/15, 5122/3, 
5050/15, 5124/2, 5037/12, 5036/21, 5033/2, 5049/1, 
5046/2, 5046/3, 5047/1, 5050/12, 5051/1, 5046/1, 
5043/1, 5043/2, 5033/3, 5037/25, 5123/1, 5050/1, 
5037/18, 5050/13, 5123/4, 5972/14, 5122/1, 5050/11, 

5036/6, 5122/2, 5043/3, 5037/9, 5036/24, 5045/1, 
5036/23, 5123/2, 5036/9, 5123/3, 5972/13, 5037/7, 
5043/4, 5120, 5035/1, 5036/25, 5121/2, 5121/1, 5043/5, 
5958/17, 5050/2, 5121/3, 5036/26, 5051/2, 5034/3, 
5119/3, 5044/1, 5972/12, 5050/10, 5119/1, 5035/2, 
5036/7, 5397/40, 5051/3, 5119/2, 5958/18, 5037/8, 
5050/3, 5037/20, 5036/8, 5118, 5036/27, 5043/6, 5397/1, 
5051/4, 5036/14, 5397/41, 5050/9, 5051/5, 5117/3, 
5397/42, 5972/10, 5050/4, 5390/7, 5116/3, 5117/1, 
5972/9, 5043/10, 5117/2, 5397/2, 5397/3, 5050/5, 
5116/1, 5051/7, 5050/8, 5397/43, 5390/6, 5115/3, 
5051/8, 5116/2, 5972/8, 5115/1, 5397/44, 5397/4, 
5043/11, 5051/9, 5051/10, 5390/5, 5050/7, 5114/4, 
5390/1, 5051/11, 5397/45, 5396/4, 5397/49, 5397/48, 
5390/2, 5114/1, 5397/5, 5397/46, 5051/12, 5390/12, 
5051/13, 5397/15, 5397/37, 5397/7, 5972/6, 5958/11, 
5114/3, 5397/6, 5958/8, 5397/36, 5051/14, 5113/1, 
5958/12, 5397/47, 5397/8, 5390/4, 5301/6, 5397/51, 
5390/3, 5113/4, 5958/13, 5113/2, 5391/1, 5958/14, 
5397/14, 5393/1, 5397/53, 5301/5, 5397/35, 5387/12, 
5397/52, 5387/11, 5387/10, 5397/54, 5392/1, 5397/13, 
5397/9, 5397/10, 5397/11 и 5397/12. 

Све катастарске парцеле припадају К.О. 
Крушевац. 

 
Приближна површина обухвата плана је 

14,0ха. 
 
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 обухвата ПДР-а „Пејтон 3“ у односу на окружење 
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1.4. Природне карактеристике подручја 
 
Геоморфолошке одлике  - Терен у обухвату 

Плана је релативно раван, са благим нагибом од 
југозапада ка североистоку, тако да је ово подручје 
широко отворено према свим странама света. 
Најизраженији нагиб земљишта је у југоисточном 
делу, према приобаљу реке Расине.  

 
Експозиција терена - спада у категорију терена 

који се могу сматрати повољним за изградњу. 
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 је примена важећих прописа 
противсеизмичке градње. 

 
Опште климатске карактеристике -  про-

сечна 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 континент-
алног 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 
месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и 
августу 269,0 сати.  

 
1.5. Грађевинско подручје 
 
Граница обухвата Плана поклапа се са границом 

грађевинског подручја. 
 

1.6. Подела на  урбанистичке целине и зоне 
према урбанистичким показатељима  и другим 
карактеристикама 

 
Простор плана кроз анализу постојећег стања и 

увидом на терен, а обзиром на истоветност намене и 
урбанистичким карактеристикама, сагледан је као 
јединствена целина.  

 
1.6.1. Начин коришћења простора 
 
Планска решења из ранијих периода нису 

спроведена на терену, нарочито у погледу 
саобраћајне матрице и инфраструктуре, што се 
посебно односи на Ул. Гаврила Принципа. Терцјалне 
саобраћајнице унутар планског подручја су са 
минималним попречним профилима (од 2.2 – 3,5м) и 
једносмерним саобраћајем.  Поједине  саобраћајнице 
се "слепо" завршавају, без могућности физичког 
повезивања у логичан саобраћајни ток, а највећи 
проблем је недостатак простора за планирање пуног 
профила стамбених саобраћајница (изграђени 
објекти, ограде...)  

Предметни простор готово је у потпуности 
изграђен стамбеним објектима уједначене 
спратности П и П+1, са појединачним случајевима  
где становање прати и комерцијалне делатности 
(пословни простор орјентисан ка Ул. Видовданској). 
У оквиру ове подцелине играђена је црква Покрова 
пресвете Богородице са пратећим садржајима. 

Основне урбане одлике простора плана су: 
спонтана изградња  
преизграђеност простора 
знатан број саобраћајница неадекватних 

попречних профила; „слепих саобраћајница“ као и  
приватних приступа парцелама унутар блокова. 

 
1.6.2. Основна ограничења простора 
 
Становање - Већина објеката је због мале 

ширине парцела грађен на међи, непосредно уз саму 
међу или на регулацији што за последицу има и 
недовољна међусобна растојања између објеката. У 
дубини парцела налазе се помоћни објекти, а парцеле 
су преизграђене. Површина парцела је испод сваког 
минимума за изградњу (мање од 250м2), поједине 
парцеле у фактичком стању имају  површину од само 
150м2 и мање. 

Саобраћај и инфраструктурна опремљеност - 
Постојеће  саобраћајнице унутар планског подручја 
су са минималним попречним профилима и 
једносмерним саобраћајем.  Поједине се "слепо" 
завршавају без могућности физичког повезивања у 
логичан саобраћајни ток.  

Могућности за проширење регулације или 
спајање постојећих саобраћајних површина (који у 
фактичком стању заправо представљају приватне 
пролазе) у континуиране правце са логичном 
саобраћајном матрицом су минималне или немогуће 
због изграђених објекта.  
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1.7. Зеленило на јавним површинама и  
       површинама остале намене 
 
У границама  Плана, не постоји зеленило на 

површинама јавне намене. 
Постојеће зеленило (на површинама остале 

намене), чини зеленило породичног становања и 
самоникло зеленило. У окућницама је заступљено 
углавном декоративно, утилитарно и партерно 
зеленило. 

 
1.8.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне 
         намене 
 
Постојеће површине јавне намене, у границама 

Плана чине: 
 
Јавне површине:  
 
• деоница државног пута IБ реда бр.38 – Ул. 

Видовданска 
• саобраћајнце у насељу 
 
Објекти јавне намене:  
• у границама плана не постоје објекти јавне 

намене 
 
1.9. Трасе, коридори и капацитети  
       инфраструктуре 
 
1.9.1. Саобраћај и саобраћајне површине 
 
Саобраћај 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом Улице Видовданске (са северне 
стране), Улицом Покрова Пресвете Богородице (са 
источне стране), делом Улице Војводе Степе (са 
јужне стране) и делом улице Петра Кочића (са 
западне стране). 

У оквиру подручја Плана нема паркинг места на 
јавним површинама, док је паркирање и гаражирање 
возила у подручју Плана решено у оквиру сопствених 
парцела корисника. 

 
Нивелација 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

„Пејтон 3“, оивичен је са северне стране 
Видовданском улицом, са западне стране улицом 
Петра Кочића, са јужне стране улицом Војводе Степе 
и са источне стране улицом Гаврила Принципа и 
улицом Покрова Пресвете Богородице. 

Терен је претежно раван са благим падом према 
северу и истоку. У близини источне границе, тј. 
улице Покрова Пресвете Богородице, пад терена се 
повећава због самог положаја трасе улице која је 
изведена у засеку и условљена положајем речног 
корита реке Расине. 

Посматрано подручије је изграђено стамбеним 
објектима (претежно намењеним за породично 
становање). Улице су са савременим коловозним 
застором и са свом пратећом комуналном 
инфрастуктуром. 

1.9.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Простор обухваћен предметним Планом детаљне 

регулације је комплетно опремљен хидротехничком 
инфраструктуром. 

 
Водоводна мрежа  
 
У свим саобраћајницама предметног плана 

постоји изграђена улична водоводна мрежа, али због 
недостатка пројектне документације и геодетских 
снимака немогуће је идентификовати њен положај у 
профилу свих саобраћајница и њене димензије. У 
појединим саобраћајницама мрежа нема довољни 
капацитет или је материјал од кога су цеви израђене 
неодговарајући. 

Због дотрајалости водоводне мреже, неопходна 
је реконструкција свих деоница  изграђених од 
азбест-цементних цеви. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Концепција одвођења отпадних санитарних вода 

града Крушевца је према централном постројењу за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) који је из-
грађен поред реке Западне Мораве. - „Бивољски 
колектор“ ДН 400мм, је део канализационе мреже Града 
Крушевца са одводом до централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода пролази кроз подручје 
плана улицом Гаврила Принципа и Пусторечком. 

Канализациона мрежа отпадних вода по свим 
улицама на простору предметног плана, не рачу-
најући улице Петра Кочића и Гаврила Принципа, 
изграђена је самофинансирањем грађана. У изградњи 
ове канализационе мреже предузеће ЈКП „Водовод-
Крушевац” није учествовало, тако да се не располаже 
тачним подацима о положају, паду, пречнику и врсти 
материјала од кога су цеви изграђене.  

Ова канализациона мрежа је у добром стању и у 
потпуности задовољава садашње потребе. Ревизиони 
шахтови су армирано-бетонски, а делом зидани 
опеком са шахт поклопцима за тежак саобраћај на 
врху и њихова реконтрукција је неопходна. 

Улична канализација задовољавајућег капаци-
тета изведена је у свим постојећим улицама који 
припадају предметном регулационом плану. 

На постојећу канализацију је могуће прикљу-
чити интерну канализацију која ће се градити у но-
вим саобраћајницама у оквиру простора обухваће-
ним планом.  

 
Мрежа атмосферске канализације 
 
Сливна површина на подручју плана гравитира 

сливу  реке  Расине. 
Конфигурација терена је таква да омогућава 

одвођење атмосферских вода до поменутог водотока.  
Колектор атмосферске канализације Ø1000мм је 
изграђена у ул. Видовданској са уливом у реципијент 
реку Расину. 

Атмосферска канализациона мрежа је изграђена 
у ул. Петра Кочића са уливом у поменути колектор 
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атмосферске канализације Ø1000мм у ул. Видов-
данској. Атмосферском канализацијом уређена је и 
улица Гаврила Принципа, али због недостатка 
пројектне документације и геодетских снимака 
немогуће је идентификовати како њен положај у 
профилу улице тако и њене димензије.  

Изведене деонице атмосферске канализације 
функционишу, али је потребно чишћење делимично 
запуњених сливника. 

Трасе атмосферске канализације дат је у графич-
ком прилогу плана.  

 
1.9.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје електро-

енергетски објекти и водови чији је списак дат у 
Претходним условима “ЕПС Дистрибуције“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац 

Постојећа НН мрежа изведена је делимично 
кабловским водовима 1kV, а делимично ваздушном 
НН мрежом, која је изведена на бетонским и дрвеним 
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. 

 
1.9.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
У границама предметног плана, телекому-

никационе услуге у фиксној телефонији се реализују 
преко комутационог центра РДЛУ Прњавор и 
приступних уређаја МСАН Пејтон и ОЛТ Прњавор. 
Локације комутацоног центра и приступних уређаја 
се налазе изван граница плана. 

На подручју ПДР-а постоји изграђена бакарна и 
оптичка дистрибутивна и разводна кабловска ТК 
мрежа. У улици Видовданској 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 базне станице КС 89/КС Кнеза 
Милоша (ДИС) УМТС која се налази изван граница 
плана. 

 
1.9.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном 

енергијом 
 
Снабдевање природним гасом 
 
На подручју обухваћеном Планом детаљне 

регулације ПДР „Пејтон 3“, планиране гасне 
инсталације везују се на дистрибутивну гасоводну 
мрежу Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ из Новог 
Сада  и то дистрибутивне гсоводне  мреже „ПГР 
ИСТОК 1“; 

 
 

ДЕО II – ПЛАНСКИ ДЕО 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
Концепција уређења простора 
 
Концептуални оквир планирања је разрада 

планских решења из плана вишег реда. Обзиром на 
реално скромни очекивани раст становништва, 
социо-економски аспект и постојећи грађевински 
фонд, развој становања одвијаће се путем стварања 
услова за даљи развој и унапређење постојећег 
грађевинског фонда у циљу повећавања квалитета и 
комфора становања, као и унапређења енергетске 
ефикасности; 

Планирана претежна намена је становање уз 
увођење других компатибилних намена. Развој 
стамбене изградње и комерцијалних делатности 
планира се  дуж Ул. Видовданске и Ул. Покрова 
Пресвете Богородице (према реци Расини) обзиром да 
постојећа регулација поред становања омугућава шири 
спектар делатности (пословање, услуге, као и 
комерцијалне делатности из области угоститељства и 
туризма) 

У коначном, концептуално решење треба да 
створи услове за: 

унапређење различитих  видова становања, 
пословања и услуга, односно стварање услова за 
даљи развој и унапређење постојећег грађевинског 
фонда, (кроз повећање квадратуре постојећих 
објеката) у циљу повећавања квалитета становања и 
унапређења енергетске ефикасности; 

наставак праксе омогућавања реализације 
комерцијалних и других компатибилних делатности 
унутар објеката или зона, на местима где за тим има 
потребе, уз максимално обезбеђење заштите животне 
околине; 

оптимална организација саобраћаја уз задржа-
вање основне урбанистичке матрице (примарне, 
секундарне и терцијалне саобраћајне мреже), 
односно планирање адекватне саобраћајне матрице у 
циљу усклађивања саобраћајаног решења са 
матрицом у окружењу 

одређивање правила уређења и правила грађења,  
дефинисање површина јавне и остале намене 
планирање врсте и положаја  комуналне  
инфраструктуре, 

остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора кроз његову заштиту (заштита 
животне средине, природе и др.) . 

Подела простора на карактеристичне урбани-
стичке целине и зоне са планираном наменом 
површина и објеката и могућим компатибилним 
наменама  

На основу Плана генералне регулације „Исток 
1“, који представља урбанистичку подцелину 3.4.3, 
анализе постојећег стања (изграђеност, саобраћајна 
матрица, контактне зоне итд.) као и сагледавања 
(потенцијала) за даљи развој, планираних 
интервенција и намена, обухват Плана подељен је на  
четири урбанистичке зоне: урбанистичка зона 3.4.3.1, 
урбанистичка зона 3.4.3.2 урбанистичка зона 3.4.3.3. 
и урбанистичка зона 3.4.3.4. 
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2.2.1. Урбанистичка зона 3.4.3.1 
 
Ограничена је урбанистичком зоном 3.4.3.2., Ул. 

Рашевачком, границом предметног Плана, Ул. 
Пусторечком, границом предметног Плана, Ул. 
Војводе Степе и Ул. Петра Кочића. 

 
Планирана намена – становање тип ПС-01 
 
Задржава се  постојећа стамбена изградња уз 

могућност интервенција на објектима у складу са 
планираним урбанистичким параметрима. Дозво-
љена је изградња објеката породичног становања 
типа ПС-01, до три стамбене јединеице макс.П+1+Пк 

 
Допунска (компатибилна) намена КД-02 и                

КД-041 
 
Комерцијалне делатности типа КД-02.  
- Изграђени објекти комерцијалних делатности 

(Ул.Гаврила Принципа) се задржавају, спратности 
П+1+Пк, у постојећој вертикалној и хоризонталној 
регулацији, а у истом блоку могућа је изградња 
самосталног објекта комерцијалних делатности 
спратности  П+1+Пк. (према графичком прилогу бр. 2) 

- Као компатибилна намена становању 
планиране су комерцијалне делатности типа КД-02 
(трговина, угоститељство, пословање, услуге и 
сличне делатности.), еколошки и функционално при-
мерене зони становања. Садржаји компатибилних 
намена, могу се организовати у приземним етажама 
стамбеног објекта или у оквиру самосталног објекта 
на истој парцели. 

- У оквиру намене становања, могућа је у 
приватном власништву изградња објеката намење-
них образовању, здравству, дечијој заштити, култу-
ри, али само под условом да задовоље нормативе и 
критеријуме за одговарајућу делатност. 

 
Комерцијалне делатности типа  КД-041.  
 
- Могућа је изградња објеката комерцијалних 

делатности које подразумевају делатности у 
функцији туризма: хотеле, хостеле, мотеле, 
коначишта, апартмане, макс.спратности до П+2.  

- Објекти типа КД-041 могуће је реализовати 
само уз улицу  Гаврила Принципа и то од укрштаја 
улице Војводе Степе до укрштаја улице Пусторечке  
са улицом Гаврила Принципа., уз обавезно 
обезбеђење потребног броја паркинг места на 
сопственој парцели. Уз објекте овог типа дозвољена 
је реализација објеката и садржаја спорта и 
рекреације партерног типа СР-03. 

 
Пратећа намена  
 
Верски објекат 
 
Постојећи комплекс и верски објекат се 

задржавају. Наставити даљи концепт уређења 
простора кроз озељењавање и партерно уређење.  

Најмање 30% верског комплекса мора бити 
хортикултурно уређен. Простор за окупљање 
верника обезбедити у оквиру грађевинске парцеле, 
потребан број паркинг места обезбеђен је на 

постојећој јавној површини (паркирање у ул. Покров 
пресвете Богородице). У комплексу се поред верског 
објекта, могу градити и други објекти који су у 
функцији верског објекта. 

 
Привредне делатности типа ПД-03  
 
Као пратећа намена становању планиране су 

привредне делатности типа ПД-03 које подразу-
мевају: мање производне јединице, мануфактура, 
мања занатска производња и сл. спратности  П.  Ове 
делатности могу бити организоване у оквиру 
стамбеног објекта или засебног објекта на истој 
парцели и морају  бити еколошки и функционално 
примерене зони становања у окружењу. 

 
2.2.2. Урбанистичка зона 3.4.3.2. 
 
Ограничена је улицама  Видовданском, грани-

цом урбанистичких зона 3.4.3.3. и 3.4.3.1. као  и 
улицом Петра Кочића. 

 
Планирана намена – становање типа ВС-03 
 
Планирано је задржавање постојеће намене-

становање, али уз тоталну реконструкцију блока у 
погледу новопланирног типа изградње објеката, 
вертикалне и хоризонталне регулације. 

Вишепородично становање типа ВС-03 планира 
се уз Ул. Видовданску, макс.спратности П+3+Пс, 
(приземље, 3 спрата, повучени спрат). Основни тип 
изградње је непрекинути низ изузев првог и 
последњег у низу који се планирају као објекти типа 
прекинутог низа. 

Изузетак је простор планиран за изградњу 
објекта вишепородичног становања између Ул. 
Микуловачке и Ул. Бресничке који се због простор-
них могућности планира као слободнодтојећи 
објекат, макс.спратности П+3+Пс. 

Постојећа стамбена изградња се задржава уз 
могућност интервенција на објектима уз обавезу 
извођења у постојећем хоризонталном и верти-
калном габариту до привођења планираној намени и 
планираној вертикалној регулацији. 

 
Допунска (компатибилна) намена КД-02 и                    

КД-041 
 
За изградњу објеката компатибилне намене тј. за 

наведене типове објеката, морају бити претходно 
задовољени и услови: обезбеђивања довољног броја 
гаражних или паркинг места, приступ саобра-
ћајницама, места за контејнере, мин. слободних 
површина и др. 

 
Комерцијалне делатности – тип КД-02 
 
Компатибилну намену представљају комерци-

јалне делатности типа КД-02 као што су: трговина, 
угоститељство, пословање и сл. Ове делатности могу 
бити органзоване у оквиру стамбеног објекта или 
објекта комерцијалних делатности (100% заступљене 
на појединачној грађевинској парцели) макс. 
спратности П+3+Пс.  
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За изградњу  самосталаног објекта комерција-     
лних делатности  обавезна је ближа разрада 
Урбанистичким пројектом. 

 
Комерцијалне делатности – тип КД-041 
 
У оквиру претежне намене вишепородичног 

становања као компатибилна намена могућа је 
изградња објеката комерцијалних делатности која 
подразумева делатности у функцији туризма: хотеле, 
хостеле, коначишта, виле, апартмане и сл., 
макс.спратности П+3+Пс. У оквиру ове намене 
могућа је и реализација спорта и рекреације 
партерног типа СР-3. 

За изградњу објеката ове делатности обавезна је 
ближа разрада Урбанистичким пројектом. 

 
2.2.3. Урбанистичка зона 3.4.3.3 
 
Ограничена је Ул. Покрова пресвете Богородице, 

границом предметног Плана и границом урбани-
стичких  зона 3.4.3.1 и 3.4.3.2.2.  

Обзиром да је планирана ремодулација ове зоне 
изградње, предвиђена форма објекта за све типове 
изградње, су објекти са повученим етажама – 
терасасти тип, због уклапања у конфигурацију терена 
окренутог ка реци Расини.  

 
Планирана намена – становање тип ВС-01 
 
Планирано је задржавање постојеће намене-

становање, али уз тоталну реконструкцију блока у 
погледу новопланирног типа изградње објеката, 
вертикалне и хоризонталне регулације. Планира се 
изградња вишепородичних стамбених објеката типа 
ВС-01. Основни тип изградње је непрекинути низ 
изузев првог и последњег у низу (објекат прекинутог 
низа),  планиране макс.спратности Су+П+2.  

 
Допунска (компатибилна) намена КД-02 
и КД-041 
 
Комерцијалне делатности – тип КД-02 
 
Компатибилну намену представљају комерци-

јалне делатности типа КД-02 као што су: трговина, 
угоститељство, пословање и сл. Ове делатности могу 
бити органзоване у оквиру стамбеног објекта или 
објекта комерцијалних делатности (100% заступљене 
на појединачној грађевинској парцели) макс. 
Су+П+2. За изградњу самосталног објекта комерци-
јалних делатности  обавезна је ближа разрада 
Урбанистичким пројектом. 

 
Комерцијалне делатности – тип КД-041 
 
У оквиру претежне намене вишепородичног 

становања као компатибилна намена могућа је 
изградња објеката комерцијалних делатности која 

подразумева делатности у функцији туризма: хотеле, 
хостеле, коначишта, виле, апартмане и сл., 
макс.спратности Су+П+2. У оквиру ове намене 
могућа је и реализација спорта и рекреације 
партерног типа СР-03. За изградњу објеката ове 
делатности обавезна је ближа разрада Урбани-
стичким пројектом. 

 
2.2.3. Урбанистичка зона 3.4.3.4. 
 
Ограничена је границом  урбанистичке зоне 

3.4.3.1, границом предметног Плана и Ул. 
Пусторечком 

Обзиром да је планирана ремодулација ове зоне 
изградње, предвиђена форма објекта за све типове 
изградње, су објекти са повученим етажама – 
терасасти тип, због уклапања у конфигурацију терена 
окренутог ка реци Расини. 

 
Планирана намена – становање тип ВС-01 
 
Планирано је задржавање постојеће намене-

становање, али уз тоталну реконструкцију блока у 
погледу новопланирног типа изградње објеката, 
вертикалне и хоризонталне регулације. Планира се 
изградња вишепородичних стамбених објеката типа 
ВС-01. Основни тип изградње су слободностојећи 
објекти макс. спратности Су+П+2. 

 
Допунска (компатибилна) намена КД-02 и                     

КД-041 
 
Комерцијалне делатности – тип КД-02 
 
Компатибилну намену представљају комерци-

јалне делатности типа КД-02 као што су: трговина, 
угоститељство, пословање и сл. Ове делатности могу 
бити органзоване у оквиру стамбеног објекта или 
објекта комерцијалних делатности (100%  
заступљене на појединачној грађевинској парцели) 
макс. Су+П+2. За изградњу самосталног објекта 
комерци-јалних делатности обавезна је ближа 
разрада Урбани-стичким пројектом. 

 
Комерцијалне делатности – тип КД-041 
 
У оквиру претежне намене вишепородичног 

становања као компатибилна намена могућа је 
изградња објеката комерцијалних делатности која 
подразумева делатности у функцији туризма: хотеле, 
хостеле, коначишта, виле, апартмане и сл., 
макс.спратности Су+П+2.  

У зависности од просторних могућности могу се 
планирати садржаји спорта и рекреације партерног 
типа СР-03 и отворени базени (хотелски комплекс).   

За изградњу објеката ове делатности обавезна је 
ближа разрада Урбанистичким пројектом. 
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2.3. Биланс површина 

биланс површина у односу на обухват плана 

 

намена површина 
постојеће стање планирано 

(ха) % (ха) % 

становање 10,96 78,28 10,82 77.28 

комерцијалне делатности 0,09 0.64 0.14 1.00 

привредне делатности 0,07 0.50 - - 

верски објекат 0,08 0,57 0,08 0,57 

неизграђене површине 0,21 1,5 - - 

зеленило - - 0,03 0,21 

саобраћајнице 2,59 18,5 2,93 2,94 

УКУПНО 14.0 100 14.0 100 

 
 
2.4. Урбанистички услови за уређење површина и објеката јавне намене 
 
2.4.1. Површине и објекти јавне намене (опис локације за јавне површине, садржаје и објекте) 
 
Површине јавне намене опредељене су као:  
јавне површине:  
 
- деоница државног пута IБ реда бр.38 – Ул. Видовданска 
- саобраћајнице у насељу 
- зеленило 
 
објекти јавне намене: у границама плана не постоје и не планирају се објекти јавне намене.  
Површине јавне намене дефинисане су путем: 
- пописа катастарских парцела  
- регулационих елемената (регулационе линије) 
- нумеричких елемената за геодетско обележавање (аналитичко-геодетски елементи за пренос на терен) 
- плана површина јавне и остале намене 
 

 

Процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана 
 

површине јавне намене 
површина 

(ха) 

процентуално учешће  
у односу на површину  

плана  (14,0ха) 

јавне саобраћајне површине 2,93 2,94 

зеленило 0.03 0.21 

УКУПНО – ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 2,96 3,15 

 
 
 
2.4.2. Попис парцела површина 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. 
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ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 1 (саобра-
ћајница) се састоји од целих катастарских парцела 
бр.: 5148/1, 5972/1, 5113/4, 5136/2, 5137/2, 5129/3, 
5132/3, 5133/4, 5139/3 и 5140/3 и  делова катастарских  
парцела бр.: 5388/5, 5141/2, 5143, 5142/2, 5303, 5145, 
5149, 5148/5, 5148/4, 5147/1, 5148/2 и 5146. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 2 (саобра-
ћајница) се састоји од целих катастарских парцела бр.: 
5147/3, 5958/5, 5097/6, 5142/3, 5138/2, 5958/10, 5128/5, 
5127/2, 5052/3, 5123/4, 5397/40, 5397/41, 5397/42, 
5397/43, 5397/44, 5397/45, 5397/46, 5397/47, 5958/11, 
5958/12, 5958/13, 5958/14, 5397/53, 5397/35, 5397/52 и 
5397/54 и  делова катастарских  парцела бр.: 5148/4, 
5147/4, 5096, 5097/7, 5097/4, 5097/8, 5098, 5145, 5099, 
5100, 5142/2, 5101, 5958/20, 6162, 5103/1, 5104, 5105, 
5106, 5107, 5138/3, 5138/1, 5135/1, 5108, 5109, 5134/1, 
5958/15, 5958/1, 5110, 5958/16, 5131/1, 5111, 5112, 
5130/1, 5079, 5130/2, 5078, 5128/2, 5077, 5127/1, 5076, 
5075, 5074, 5124/6, 5124/5, 5126/1, 5126/2, 5972/18, 
5123/1, 5123/2, 5123/3, 5120 и 5958/17. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 3 (саобра-
ћајница) се састоји од целих катастарских парцела 
бр.: 5015/3 и 5092/2 и  делова катастарских  парцела 
бр.: 5024, 5093, 5014/1, 5092/1,  5015/2, 5016, 5017/1, 
5017/2, 5018, 5019, 5020, 5086/7, 5085, 5021, 5022, 
5023, 5083, 5082, 5081, 5013/2, 5025/7, 5038, 5025/8, 
5028/2 и 5972/4. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 4 (саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 5011, 5025/25, 5010, 5012, 5009, 5008/4, 5007, 
5025/1, 5006, 5005, 5025/2, 5004, 5025/3, 5025/4, 5003, 
5025/24, 5025/23, 5025/5, 5025/9 и 5025/6. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 5 (саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 5010, 5002, 5001, 4999, 4998, 4997, 5009, 4996, 
4995, 5008/1, 5008/3, 5007, 5006, 5005, 5004, 4994, 
4993, 5003, 4992, 5025/24, 5025/21 и 5025/22.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 6 (саобра-
ћајница) се састоји од целих катастарских парцела 
бр.: 4985/1, 4978/4, 4979/3, 4979/4, 4984/4, 4985/2, 
4985/3 и 5025/18 и делова катастарских  парцела бр.: 
4986, 4976, 4975/5, 4977, 4978/2, 4987, 4988, 4979/2, 
4989, 4980, 4981, 4990, 4991/2, 4982, 6046, 4984/6, 
5025/27, 4984/1 и 4974/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 7 (саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 5025/25, 5025/23, 5025/22, 5025/21, 5025/36, 
5025/9, 5025/19, 5025/12, 5025/13, 5025/29, 5025/14, 
5025/41, 5025/62, 5025/17, 5025/42, 5025/15, 5025/43, 
5025/16, 5030/1, 5029/1, 5957/1 и 5030/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 8 (саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 5025/41, 5025/42, 5025/15, 5025/14, 5026/3, 
5027/9, 5027/3, 5027/4, 5027/5, 5027/6, 5027/8, 5026/4 
и 5027/5. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 9 (саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 5019, 5020, 5013/2, 5025/6, 5026/5, 5027/9, 5972/4, 
5027/8, 6069 и 5972/2. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 10 (саобра-
ћајница) се састоји од целих катастарских парцела 
бр.: 5033/2, 5036/22, 5036/1 и 5036/28 и  делова 
катастарских  парцела бр.: 5972/4, 5028/6, 5028/5, 
5028/4, 5037/19, 5037/2, 5036/2, 5028/3, 5031/2, 
5036/13, 5031/1, 5032, 5033/1, 5033/3, 5035/1, 5035/2, 
5398/1, 5036/8, 5036/27, 5036/14, 5396/9, 5036/9, 
5036/24, 5036/10, 5036/11 и 5036/12. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 11 (саобра-
ћајница) се састоји од целих катастарских парцела 
бр.: 5080/4, 5049/3 и 5050/14 и  делова катастарских  
парцела бр.: 5958/1, 5074, 5073, 5052/2, 5052/1, 
5053/2, 5053/1, 5071, 5069, 5075, 5076, 5068, 5077, 
5067, 5078, 5072/1, 5037/1, 5037/23, 5080/3, 5058/3, 
5060, 5064/2, 5063, 5059/1, 5070, 5062, 5061, 5059/1, 
5055, 5054/5, 5054/6, 5037/1, 5972/4, 5042/3, 5047/1 и 
5048/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 12 (саобра-
ћајница) се састоји од целе катастарске парцеле бр. 
5046/2 и  делова катастарских  парцела бр.: 5048/3, 
5042/3, 5047/1, 6032, 5042/2 и 5043/5. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 13 (саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 5050/13, 5050/15, 5050/1, 5050/5, 5050/8 и 5050/7. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 14 (саобра-
ћајница) се састоји од целе катастарске  парцеле бр. 
5390/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 15 (саобра-
ћајница) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 5396/9, 5037/22, 5396/1, 5395/1, 5395/2, 5398/1, 
5035/2, 5402 и 5957/5. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 16 (зеленило) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 5147/4 и 
5148/5. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 17 (зеленило) се 
састоји од делова катастарских  парцела бр.: 5142/2, 
5141/2 и 5143. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 18 (зеленило - 
трафо) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 5303 и 5142/2. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 19 (зеленило - 
трафо) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 4976 и 4975/5. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 20 (зеленило - 
трафо) се састоји од делова катастарских  парцела 
бр.: 5972/4, 5037/8 и 5037/22. 

Све парцеле у попису припадају КО Крушевац. 
 
2.5. Урбанистички услови за уређење и  
       изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
       инфраструктуре  
 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
Саобраћај 
 
Елементи решења из ПГР-а 
 
Планом генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу 

планирано је да саобраћајница у Улици Видовданској 
буде део државног пута IБ реда бр. 38, док су Улица 
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Гаврила Принципа, Улица Бресничка и Улица 
Пусторечка делови секундарне мреже саобраћајница. 

Остале саобраћајнице у оквиру ПДР-а припадају 
мрежи терцијалних саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу Улицa Видовданскa је 

део државног пута IБ реда бр. 38. кроз коју се одвија 
транзитни саобраћај, док остале саобраћајнице служе 
као приступне саобраћајнице и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја.  

Елементи регулације саобраћајнице дати су на 
графичком прилогу бр. 3. „План саобраћајница и 
регулационо- нивелациони план“. 

 
Саобраћајни прилази 
 
Све улице на простору Плана служе за 

непосредни приступ до парцела корисника. 
Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 

могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

Техничке карактеристике саобраћајница 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђено је да саобраћајнице имају следеће 
техничке карактеристике: 

• Део Улице Видовданске за двосмеран 
саобраћај, са две коловозне траке са по две 
саобраћајне траке, ширине коловозне траке по 6.0 м, 
са разделним острвом ширине 1.0 м и са обостраним 
тротоаром ширине мин по 1.5 м; 

• Део Улице Петра Кочића (од Улице 
Видовданске до Улице Војвођанске) као и Улица Г. 
Принципа за двосмеран саобраћај, са једном 
коловозном траком ширине  6.0 м са две саобраћајне 
траке,  са обостраним тротоаром ширине 1.5 м; 

• Део Улице Петра Кочића (од Улице 
Војвођанске до Улице Војводе Степе), део Улице 
Војводе Степе за двосмеран саобраћај, са једном 
коловозном траком ширине  5.5 м, са две саобраћајне 
траке,  са обостраним тротоаром ширине 1.5 м; 

• Део Улице Војводе Степе као и нова 
саобраћајница која спаја Улицу Гаврила Принципа и 
Улицу Покрова Пресвете Богородице за двосмеран 
саобраћај, са једном коловозном траком ширине  5.5 
метара, са две саобраћајне траке,  са једностраним 
тротоаром ширине 1.5 м; 

• Делови Улице Пусторечке, Бресничке, 
Микуловачке и Рашевачке (у зони Улице 
Видовданске) за једносмеран саобраћај, са једном 
коловозном траком ширине 3.5 м, са једном 
саобраћајном траком,  са једностраним тротоаром 
ширине 1.75 м; 

• Улица Козарачка, Улица Претрешњанска, 
Улица Романијска за двосмеран саобраћај, са једном 
коловозном траком ширине  5.0 м, са две саобраћајне 
траке, без тротоара; 

• Све остале саобраћајнице за једносмеран 
саобраћај, са једном коловозном траком ширине мин 

3.0 м, са једном саобраћајном траком, без тротоара, 
са окретницом; 

• Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

 
Техничке карактеристике поменутих  

саобраћајница дате су на графичком прилогу бр. 3. 
 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног превоза могуће је Улицом 

Видовданском и Улицом Петра Кочића. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање коловозом са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари). 
 
Паркирање 
 
На простору обухваћеним Планом детаљне 

регулације планиран је један јавни паркинг са улазом 
из Улице Петра Кочића. 

Паркирање и гаражирање возила могуће је 
искључиво на парцелама корисника, са капацитетима 
сходно намени и врсти делатности која се обавља 
према важећем ПДР-у, Правилницима и 
нормативима. 

Потребан број паркинг места према наменама 
дат је у тачки  3.13. Општа правила за паркирање. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се 
при утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно 
индекса изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно 
претварање простора намењеног за паркирање или 
гаражирање возила у друге намене. 

Паркирање на коловозу саобраћајница на 
простору плана није дозвољено. 

У зонама ка саобраћајницама, односно Ул. 
Видовданској у Ул. Покрова пресвете Богородице у 
просторима између грађевинске и регулационе 
линије није дозвољено формирање паркинга. 

 
Нивелација 
 
Нивелационим решењем дефинисани су 

нивелациони услови на изграђеним и неизграђеним 
површинама и извршено je њихово усклађивање. 

Подужни падови саобраћајница крећу се од 
0,15% до 8,80%. Апсолутне висинске коте и подужни 
падови су усвојени на основу сагледавања постојећег 
стања и уклапања нивелација, а све како би се 
испоштовала усвојена нивелација у ПГР „Исток 1“, 
чија је ово подцелина. Растојање између ових тачака 
је дато до тачности на 1цм, са падом на тој деоници 
израженим у процентима и са смером пада.  
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Поред примене подужних и попречних падова за 
одводњавање коловоза препоручује се искључиво 
атмосферска канализација. 

Из нивелационог плана сагладавањем саобра-
ћајница, може се закључити да све саобраћајнице 
испуњавају прописане техничке услове. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Неопходно је извршити реконструкцију водо-

водне мреже у улицама где је водоводна мрежа 
изграђена од азбестно-цементних (АЦЦ) цеви, због 
дотрајалости исте. Реконструкцију разводне мреже 
радити по постојећој траси како би се оставио 
простор у профилу улице за друге инсталације и 
избегли додатни трошкови око израде прикључака. 

Потребно је реконструисати све уличне цевоводе 
чији су пречници мањи од Ø100мм и оспособити да 
задовоље противпожарне потребе од 10л/сек на 
минимални пречник цеви од Ø100мм. Сваки 
прикључак на главни напојни вод мора се обавити у 
водоводном шахту са вентилима за случај 
интервенције током одржавања. 

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.  

Материјал цеви од којих се гради водоводна 
мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање. 

Изградња нових водоводних линија обавиће се у 
новопланираним саобраћајницама. Димензије нових 
водоводних линија одредити на основу хидрауличког 
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину 
воде за гашење пожара како се то противпожарним 
прописима захтева.  Минималан пречник цеви је 100 
мм. Водоводне линије затварати у прстен што 
омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања. 
Код изградње нових водоводних линија предвидети 
довољан број затварача и фазонских комада ради 
исправног функционисања мреже. Са  
реконструкцијом саобраћајница, у случају потребе, 
извршиће се и реконструкција водоводних линија.  

 
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; 

• 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 Ø100мм, 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 150м). 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Постојећи објекти су прикључени на уличну 

канализациону мрежу. У новопланираним саобра-
ћајницама предвиђена је изградња канализације 
отпадних вода са уливом у постојећи колектор тј. 
канализацију отпадних вода.  

Подрумске просторије објеката прикључити на 
канализациону мрежу препумпавањем. 

Димензија уличне канализације износи мин. 
Ø200мм, а кућног прикључка Ø150 мм. Падови 
цевовода су према важећим прописима, а услови 
прикључења према техничким прописима ЈКП 
"Водовод" Крушевац. 

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 канализационе мреже од 
пластичних материјала, отпорности на темено 
оптерећење према планираном уличном саобраћа-
јном оптерећењу. 

Ширина и дубина ровова мора бити таква да 
задовољава услове безбедне монтаже цеви и да 
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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 
услове заштите прописане техничким условима ЈКП 
"Водовод" (обавезна је израда прикључног шахта).  

Неопходно је извршити реконструкцију изгра-
ђеног поменутог примарног левообалног „Расински 
колектор“- „Бивољски колектор“ ДН 500мм, на 
деловима где исти пролази кроз приватне парцеле. 

 
Услови изградње 
 
• градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадие и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

• у ову канализациону мрежу се смеју 
упуштати само оне отпадне воде које одговарају 
загађењу отпадних вода из домаћинства (уколико 
отпадне воде својим загађењем прелазе дозвољене 
вредности морају се пре упуштања у јавну 
канализациону мрежу предтретманом свести на 
дозвољени степен загађења); 

• мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

• мора се обезбедити апсолутна 
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, 
макс. 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; 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 Ø200мм; 

 
Мрежа атмосферске канализације  
 
Са повећаним степеном урбанизације насеља 

битно се мења карактер сливне површине чиме се 
повећавају реални коефицијенти отицаја, а самим 
тим је угроженост од површинских вода већа. У 
наредном периоду мора знатно проширити мрежа 
атмосферске канализације чија је досадашња 
изграђеност на незадовољавајућем нивоу. Планском 
изградњом атмосферске канализације се поред 
смањења опасности од плављења терена побољша-
вају услови отицања са коловозних површина. 
Потребно је урадити атмосферску канализацију у 
профилима саобраћајница приликом њихових 
реконструкција и укључити у постојећу атмосферску 
мрежу. Димензионисање нопланираних 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). 

Изабране димензије цеви не треба да прекорачују 
минималне и максималне падове за усвојене 
пречнике. 

Минимална димензија уличних примарних и 
секундарних колектора износи Ø300мм, а бочних 
сливничких веза Ø200мм. 

Планирати изградњу канализационе мреже од 
пластичних материјала, отпорности на темено опте-
рећење 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. 

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.  

 
Услови изградње 
 
• градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадне и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 
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• 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; 

• 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; 

• 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 490X320мм) 
градити са таложником дубине 40-50цм; 

• сливничке везе треба да су минималних 
димензија Ø 200 мм; 

• шахтови треба да су од армирано-бетонски 
кружних (Ø 1000 мм) и конусних (Ø 600 мм) 
елемената; 

• сливници треба да су од армирано-бетонских 
цеви Ø 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. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W 
по м2 бруто развијене површине планираног 

пословног простора и уз фактор једновремености 
К=0,6, према следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 
 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора 
и (p) потребна снага по м2 бруто развијених 
површина 

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 једно-
времена снага: 

 
Pj=2028,8kW 

 
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 
3 (три) нових ТС 10/0,4кV снаге до 1х1000kVA типа 
MBTS-BS. Локације новопланираних трафостаница 
је обавезујућа, и свака измена локације подразумева 
и измену целог предметног плана. 

За напајање новопланираних трафостаница 
планирани су прикључни кабловски водови 10кV, 
којима се оне повезују на постојеће трафостанице 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
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 опти-
чких каблова уз могућност пружања широкопојасних 
услуга.  

Трасе планиране ТК мреже дате су у графичком 
прилогу.  

Сви планирани ТК каблови се полажу у профи-
лима саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу.  
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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 на међусобном размаку 
од најмање (ЈУС Н. Ц0.101):  

 
• 0,5м за каблове 1kV и 10kV;  
• 1м за каблове 35kV; 
 
• Укрштање енергетског и телекомуникацио-

ног кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде најмање 30°, по могућности 
што ближе 90°; Енергетски кабл, се по правилу, 
поставља испод телекомуникационог кабла. Уколико 
не могу да се постигну захтевани размаци на тим 
местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну 
цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
Телекомуникациони каблови који служе искључиво 
за потребе електродистрибуције могу да се полажу у 
исти ров са енергетским кабловима, на најмањем 
размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, 
али не мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,8м.  

• Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6м. Укрштање телекомуни-
кационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку 
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 
ближе 90° а најмање 30°.  

• Дозвољено је паралелно вођење 
телекомуникац. кабла и фекалне канализације на 
међусобном размаку од најмање 0,5м. Укрштање 
телекомуникац. кабла и цевовода фекалне 
канализације врши се на размаку од најмање 0,5м. 
Угао укрштања треба да буде што ближе 90◦ а 
најмање 30◦.  

• Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4м.  

• Од регулационе линије зграда телекомуни-
кациони кабл се води паралелно на растојању од 
најмање 0,5м. 

 
2.5.5. Енергофлуиди 
 
Постојећи разводни градски гасовод, средњег 

притиска ПГР ИСТОК 1 од челичних цеви и 
дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских 
цеви. Постојећи и планирани гасоводи на планском 
подручју ПДР „Пејтон 3“ обезбеђују несметано 
снабдевање  природним гасом. 

Нове трасе гасовода ПДР „Пејтон 3“ су од 
полиетиленских цеви. 

Дистрибутивни гасовод изводи се  од  полиети-
ленских цеви МОП 4 бар. 

Новопланирани објекти несмеју угрозити 
стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће 
и нове  гасоводне мреже.  

 
Услови изградње 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. 

• Минимална висина надслоја у односу на 
укопани гасовод у тротоарима (од горње ивице 
гасоводне цеви до горње коте тротоара) је 1.0 м. 

• Минимална висина надслоја у односу на 
укопани гасовод у коловоз саобраћајнице (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. 

•  У зони 5.0 м лево и десно од осе постојећих 
гасовода није дозвољено надвишивање (насипање 
постојећег терена), скидање хумуса, односно 
промена апсолутне коте терена. 

• За паралелно вођене других инфраструктур-
них инсталација обавезно 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. 

 
2.6.  Услови за уређење зеленила на јавним и 

површинама остале намене 
 
2.6.1. Зеленило на јавним површинама - зеле-

нило јавног коришћења 
 
Линеарно зеленило 
 
Линеарно зеленило у обухвату Плана планира се 

у виду дрвореда на тротоарима и на скверовима који 
се у целој површини озелењавају. 
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Дрвореди се планирају на улицама на којима 
тротоар има довољну ширину. Постављање дрвореда 
не сме да угрожава одвијање пешачког саобраћаја, 
због чега се препоручује формирање отвора за 
саднице у нивоу тротоара и постављање 
хоризонталних штитника за стабла.  

Уколико због комуналних инсталација није 
могућа класична садња, дрворед се може формирати 
у озиданим јамама или жардињерама. 

Зеленило скверова се планира као декоративно 
зеленило са израженим хигијенско санитарним 
својствима и отпорношћу на градске услове. 
Избором врста обезбедити безбедно одвијање 
саобраћаја. Дозвољено је постављање клупа, корпи за 
отпатке, скулптура и сличних архитектонско-
пејзажних елемената. Није дозвољена изградња 
игралишта за децу, спортских терена и организовање 
активности које угрожавају кориснике, као и 
одвијање саобраћаја. 

За  линеарно зеленило важе следећи урбани-
стички услови: 

На градским улицама 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 да се користе врсте које имају отровне 
делове, као и врсте које су детерминисане  као алергене. 

Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане. 

 
2.6.2. Зеленило на површинама остале намене 

- зеленило ограниченог коришћења 
 
Зеленило у оквиру породичног становања  
 
Зеленило у оквиру становања, чини категорију 

зеленила ограниченог коришћења. Зеленило које се 
налази на земљишту за остале намене, представља 
углавном зеленило у функцији основне намене 
простора – становању са декоративном или 
утилитативном улогом. 

С обзиром да чини велику површину у оквиру 
Плана, учешће зеленила које се формира у овим 
зонама је веома важно. Основну вредност ове 
категорије, у погледу заштите животне средине, 
представља распрострањеност на целом подручју 
насеља и могућност квалитетног подизања и 
неговања и утилитарних и декоративних врста. 
Такође утиче на амбијенталну вредност насеља као и 
његову особеност. 

 
Зеленило у оквиру објеката вишепородичног 

становања 
 
Зеленило на парцелама ових објеката планира се 

у функцији основне намене објекта, односно 
простора. Платои, стазе, урбани мобилијар, зеленило 
и архитектонско-пејзажни елементи треба да имају 
одговарајуће естетске карактеристике. Минимално 
учешће зелених површина (дрвеће, жбуње, цветњаци 

и травњак), у директном контакту са тлом треба да 
износи 30%. 

 
Зеленило у оквиру објеката комерцијалних 

делатности 
 
Површина зеленила, начин обраде и садржаји 

дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који 
се односе на уређење простора, а на основу 
дефинисаних општих услова за одређену намену. 
Минимално учешће зелених површина (дрвеће, 
жбуње, цветњаци и травњак), у директном контакту 
са тлом треба да износи 30%. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености грађе-

винског земљишта по целинама или зонама који 
је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
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 планом обухва-

ћеног подручја  
 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
За потребе израде предметног Плана прибавље-

ни су конзерваторски услови надлежне службе 
заштите „Завода за заштиту споменика културе“ 
Краљево, бр. 1189/2 од 09.11.2021.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 заштиту по сили закона.  

Иако у границама плана нису лоцирани 
археолошки локалитети, они су специфични са 
становишта заштите јер се налазе испод површине 
земље и често није могуће знати за њихово 
постојање, тако да је приликом било каквих 
земљаних радова могуће наићи на до сада непознате 
остатке материјалне културе из прошлости, које у 
том случају уживају претходну заштиту по сили 
Закона. 

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 претходну 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 писменим путем, 
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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 претходно 
обезбеђених археолошких истраживања, уз 
адекватну презентацију налаза и уз услове и 
сагласности службе заштите. 

Забрањено је неовлашћено прикупљање архоло-
шког материјала. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и  
          природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, канцеларија у Нишу, 03 бр.021-3498/2, од 
08.11.2021. године, у обухвату плана нема зашти-
ћених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите. Просторни обухват плана се не 
налази унутар заштићеног подручја за које је 
спроведен или покренут поступак заштите и не 
налази се у просторном обухвату еколошки значајног 
подручја Републике Србије. 

 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
У складу са чл. 10 Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Пејтон 3“ у Крушевцу  (I број: 
350-435/2020 усвојеној на седници одржаној 
20.09.2019. г.) и на основу Одлуке о неприступању 
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације „Пејтон 3“ у Крушевцу на животну 
средину, IV бр. 350-417/2020 од 15.06.2020.г.  не 
приступа се изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину. 

 
Опште мере и смернице 
 
Забрањено је обављање делатности које стварају 

буку или загађење ваздуха, воде и земљишта и 
угрожавају животну средину. Евакуацију комунал-
ног отпада вршити у складу са важећим прописима. 

На подручју плана остварен је позитиван ниво 
заштите животне средине, обзиром да нису 
планирани извори који угрожавају квалитет ваздуха, 
воде и нема чиниоца који остварују прекомерну буку. 

У реализацији овог Плана, а у интересу заштите 
животне средине, морају бити поштоване смернице и 
мере заштите које се могу постићи применом датих 
урбанистичких параметара, комуналном  опремље-
ношћу земљишта и планираним слободним и 
зеленим површинама. 

 
Смернице и мере заштите ваздуха за подручје 

Плана:  
 
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 становништва.  

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) и 
одговарајућим Уредбама које регулишу ову област; 

 
Смернице и мере заштите вода: 
 
квалитет пречишћених атмосферских вода, пре 

упуштања у реципијент, мора да одговара II класи 
вода; 

проширење и реконструкција постојеће 
канализационе мреже и повезивање свих делова 
насеља на канализациону мрежу; 

 
Смернице и мере заштите земљишта обухватају: 
 
Заштита земљишта најуже је повезана са 

заштитом ваздуха и воде, јер се многи од загађивача 
преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. 
преносе из вода у земљиште. Прикупљање 
комуналног отпада вршиће се постављањем 
контејнера за сакупљање комуналног отпада. 
Евакуацију комуналног отпада вршити у складу са 
важећим прописима. 

обавезно је прикључење на канализациону 
мрежу; 

власник/власници објеката који ће се градити су 
обавезни да простор за смештај контејнера обезбеде 
у оквиру парцеле на којој се објекат налази. 

 
Еколошка компензација 
 
Мере компензације се дефинишу са циљем 

ублажавања штетних последица реализације план-
ских решења на животну средину и здравље људи на 
подручју Плана. Мере компензације на подручју 
Плана подразумевају пејзажно уређење поједи-
начних парцела. 

промовисати пејзажно уређење појединачних 
парцела; 

формирати појас зеленила-дрвореде дуж посто-
јећих саобраћајница у складу са локацијским 
условима; 

повезати јавне зелене површине у једниствен 
систем зеленила. 

 
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 ватро-
гасним 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, 
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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. 

Мала спратност објекта омогућава брзу и 
ефикасну евакуацију људи и материјалних добара из 
објекта док слободне површине у оквиру пројекта 
представљају противпожарну преграду и простор на 
коме је могуће извршити евакуацију људи и 
материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
Организације које се баве пројектовањем, у 

обавези су да при пројектовању објеката разраде и 
мере заштите од пожара и то: 

у јавним, комерцијалним, и стамбеним објектима 
у свему се морају применити прописане мере за 
заштиту од пожара; 

по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба уља за ложење или гасних 
котларница морају се обавезно применити технички 
прописи за ову врсту горива; 

електрична мрежа и инсталација морају бити у 
складу са прописима из ове области; 

нови објектат треба бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 

као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

 
Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 

објекти се морају реализовати 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 хидрантску 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), 
Правилнику о смештању и држању уља за ложење 
("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилника о 
техничким нормативима за заштиту од пожара 
стамбених 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 претходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације 
у Крушевцу 09.17.1 бр. 217-422/21 од 28.10.2021 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 

Републичког 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 

одбране земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Према обавештењу достављеном од стране 

Министарства одбране, Сектор за материјалне 
ресурсе, Управа за инфраструктуру, број 17689-4 од 
17.11.2021.год. за израду плана нема посебних услова 
и захтева за прилагођавање потребама одбране 
земље. 

 
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 
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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 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; 

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 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 техноло-
гија, енегетски ефикасних материјала, система и 
уређаја, што треба да доведе до смањења укупне 
потрошње примарне енергије, а у складу са пропи-
сима из ове области, (Правилником о енергетској 
ефикасности зграда, „Сл. Гласник РС“, бр.61/11 и 
Правилником о условима, садржини и начину 
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: 

60 kWh/(m2a) за стамбене зграде са више 
станова,  

65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним 
станом, 

55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде  
70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и 

услужним делатностима 
90  kWh/(m2a) за зграде намењене туризму и 

угоститељству 
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, 

• 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 енергет-
ској 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, 
ефикасније грејање и хлађење; 

• побољшање енергетске ефикасности јавне 
расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу; 

• побољшање енергетске ефикасности водо-
вода и канализације – уградњом фреквентних 
регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја; 
побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница, уградњом 
термостатских вентила. 

 
2.11.  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 (скве-
рови, 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 делатност, 
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 каректиристикама секундарних 
сировина и други рециклабилни отпад се 
организовано прикупља у посебним контејнерима 
(жичани за папир, картон и пластику, затворени 
контејнери за стакло). 



       09.07.2022.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                               179 
 

 

2.12. Локације за које је обавезна израда 
урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-архитектон-
ског конкурса 

 
Израда пројекта парцелације односно препарце-

лације обавезна је за формирање грађевинских 
парцела јавне намене.  

 
Урбанистички пројекат се ради: 
 
Када је предвиђено планским документом или на 

захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене 
и урбанистичко- архитектонску разраду локације. 

 
-Урбанистички пројекат за урбанистичко-

архитектонску разраду локације може се радити и за 
утврђивање промене и прецизно дефинисање 
планиране намене у оквиру планом дефинисане 
компатибилности, према процедури за потврђивање 
урбанистичког пројекта утврђеног Законом. (чл.61 
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)  

- За изградњу објеката комерцијалних делатно-
сти типа КД-041  

- За изградњу објеката комерцијалних делатно-
сти као основног објекта (комерцијалне делатности 
заступљене 100% на парцели)  

 - За ремоделацију локације на  к.п.бр.5027/2 и 
5028/2 КО Крушевац, у подцелини 3.4.3.1. односно за 
планирану изградњуобјекта комерцијалних делатности. 

 
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. 

 
   

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења у обухвату Плана дата су као:  
• општа правила грађења и 
• посебна правила грађења која се примењују 

заједно са општим правилима  
 
3.1. Општа правила на простору Плана 
 
3.1.1. Општа правила за парцелацију и пре-

парцелацију и формирање грађевинске парцеле 
 
- Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена 
за изградњу која се дефинише координатама 
преломних тачака у државној пројекцији; 

- 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, 
односно имовинско стање, постојећи терен или тип 
изградње. 

- Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, мо-
гуће је формирање приступног пута (приватни пролаз) 

• ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи породичних стамбених објеката 
не може бити мања од 2,5м. 

• ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи објеката вишепородичног 
становања, комерцијалних, и пословних  садржаја не 
може бити мања од 5,0м. 

- Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница пар-
целе представља минималну ширину парцеле (фронт) 

 
ширина фронта парцеле неправилног облика 
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- Дозвољена је препарцелација и парцелација уз 
услов задовољавања минималне површине парцеле 
прописане Планом за одређену намену и 
обезбеђивање приступа парцели.  

- 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  и воде до које је дозвољено 
грађење основног габарита објекта;  

-  Регулациона и грађевинска линија дефинисане 
су у графичком прилогу бр.3; 

- 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; 

- За објекте које имају индиректну везу са јавним 
путем преко приватног пролаза растојање 
грађевинске од регулационе линије утврђује се у 
сваком конкретном случају; 

- Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решење (растојање 
грађевинске од регулационе линије); 

- 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; 

- Мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, 
електрична мрежа, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско 
грејање) поставља се у појасу регулације. 

 
3.1.3. Општа правила за паркирање  
 
- Паркирање (партерно, гаражирање) се третира 

као компатибилна намена свим планираним 
наменама у Плану; 

- Гараже се планирају у објекту или ван објекта 
на грађевинској парцели; 

- Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се 
при утврђивању индекса заузетости (ИЗ) односно 
индекса изграђености (ИИ). Подземне гараже се не 
урачунавају у индексе; 

У зонама ка саобраћајницама, односно Ул. 
Видовданској и Ул.Покрова пресвете Богородице у 
просторима између грађевинске и регулационе 
линије није дозвољено формирање паркинга. 

 
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 место или 
гаражно место на један стан и једно паркинг или 
једно гаражно место на 70м2 корисне површине 
пословног простора. 

 
• Комерцијалне делатности - за паркирање 

возила за сопствене потребе власници објеката 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели за смештај возила, и то једно паркинг место 
или једно гаражно место на 70м2 корисне површине 
пословног простора, осим за:  

- трговину на мало - једно ПМ на 100м2 корисног 
простора;  

- угоститељске објекте - једно ПМ на користан 
простор за осам столица;  

- хотелијерску установу - једно ПМ на користан 
простор за десет кревета; 

- банка, здравствена, пословна, образовна или 
административна установа-  једно ПМ на 70м2 
корисног простора; 

- спорт и рекреација - једно ПМ за 10 гледалаца  
- привредне делатности - за паркирање возила за 

сопствене потребе (путничких и теретних возила), 
власници објеката привредних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели - једно паркинг место на 200м2 корисног 
простора. 

 
3.1.4. Општа правила грађења 
 
Врста и намена објеката који се могу градити  
 
Дозвољена намена дата је у поглављу „2.2. 

Подела простора на карактеристичне урбани-
стичке  целине и зоне  са планираном наменом 
површина и објеката  и  могућим компатибилним 
наменама“  

- Планом је дефинисана могућност изградње 
објеката планираних намена за сваку зону 
појединачно. 

 
Становање 
 
Породично становање – тип ПС-01 
 
Породични стамбени објекти са највише три 

стамбене јединице 
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урбанистички параметри породичног становања ПС-01 у зони 3.4.3.1. 

 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. ширина 

фронта 

парц.(м) 

ПС-01 

 
до П+1+Пк 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
 
-Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног објекта може бити 
(минимална) према катастарски затеченом стању. У 
том случају дозвољени урбанистички параметри су: 
спратност објекта П+1, ИЗ 40%, ширине фронта 
парцеле по катастарском стању. 

- Изузетно, грађевинска парцела двојног објекта 
може бити минимално 400м2 (2х200м2), у том 
случају, дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно по 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

- Уколико се стамбени објекат изграђен на међи 
уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња 
новог стамбеног објекта такође на међи, али без 
постављања отвора на тој фасади.  

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити 
за 20% већи од максималне вредности ИЗ. 

- Кровови се обавезно изводе као коси, 
вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном 

кровном покривачу. Максимални нагиб кровова је 
25º.  

- У оквиру породичног становања могуће су 
компатибилне делатности - комерцијалне делатности 
КД-02 и привреде делатности КД-03. 

- Однос стамбене према компатибилној намени 
је 70%:30%. 

- У оквиру објекта могу се организовати 
садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. уз обавезу 
обезбеђивања недостајућих паркинг места. 

- Минимални проценат уређених зелених 
површина износи 30%. 

- Минимални проценат слободних површина 
износи 25%. 

Вишепородично становање – тип ВС-01 и ВС-03 
- Вишепородични стамбени објекти  су са 4 и 

више стамбених јединица. За новопланиране објекте 
дати су следећи параметри: 

 
 

параметри вишепородичног становања ВС-01 у зони  3.4.3.3. 

 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. ширина 

фронта 

парц.(м) 

ВС-01 

 
СУ+П+2 

непрекинути низ 
50 

450 12 

прекинути низ 500 15 

слободностојећи 45 600 20 

 

- Минимално учешће зелених површина (дрвеће, жбуње, цветњаци и травњак), у директном 

   контакту са тлом треба да износи 30%. 

- Минимални проценат слободних површина износи 20%. 

 

урбанистички параметри вишепородичног становања ВС-01 у зони  3.4.3.4. 

 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. ширина 

фронта 

парц.(м) 

ВС-01 

 
СУ+П+2 слободностојећи 45 600 18 

 

- Минимално учешће зелених површина (дрвеће, жбуње, цветњаци и травњак), у директном 
  контакту са тлом треба да износи 30%. 
- Минимални проценат слободних површина износи 25%. 
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урбанистички параметри вишепородичног становања ВС-32 у зони 3.4.3.2. 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. 

ширина фронта 

парц. (м) 

ВС-03  П+3+Пс 
непрекинути низ 45 600 15 

прекинути низ 45 600 15 

 
 
- Минимално учешће зелених површина (дрвеће, 

жбуње, цветњаци и травњак), у директном 
   контакту са тлом треба да износи 30%. 
- Минимални проценат слободних површина 

износи 25%. 
*дата спратност П+2+Пс подразумева: 

приземље, 2 спрата  и повучени спрат 
- У оквиру објеката становања, могу бити 

заступљене и друге компатибилне намене из области 
јавних функција, комерцијалних и других делатности 
(трговина, пословање, услуге, финансије и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони 
становања.  

- У оквиру намене становања, могућа је у 
приватном власништву изградња објеката 
намењених образовању, здравству,  социјалној 
заштити, дечијој заштити, култури, али само под 
условом да задовоље нормативе и критеријуме за 
одговарајућу делатност. 

- 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 са суседним 
објектима уз минимална одступања. 

- Однос стамбене према компатибилној намени 
је 75%:25%. 

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити 
за 10% већи од максималне вредности ИЗ. 

 
- 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. 

- Грађевинске линије повучених етажа дате су у 
графичком прилогу бр.3. 

 
Могуће компатибилне (допунске) намене 

објеката који се могу градити 
 
 - Подразумевају обављање свих врста 

непроизводних делатности, (трговина,  
угоститељство, финансије, услуге, пословање и сл.). 
чији су садржаји еколошки и функционално 
примерени становању и  планираним наменама у 
окружењу. 

- У зонама вишепородичног становања 
комерцијални објекти се могу градити и на 
парцелама мањим од 600м2, а већим од 300м2. 

Комерцијалне делатности – тип КД-02 
- садржаји компатибилних намена могу се 

организовати у приземним или другим етажама 
стамбеног објекта или као самостални објекат на 
парцели и то: 

- објекти комерцијалне делатности 
макс.спратности П у оквиру становања типа ПС-01;  

- објекти комерцијалне делатности који се граде 
као основни објекат на парцели у оквиру становања 
типа  ВС-01 је  макс. спратности Су+П+2, остали 
урбанистички параметри су истоветни као за објекте 
становања типа-ВС-01; 

- објекти комерцијалне делатности који се граде 
као основни објекат на парцели у оквиру становања 
типа  ВС-03 је макс. спратности. П+3+Пс, остали 
урбанистички параметри су истоветни  као за објекте 
становања типа  ВС-03; 

- у оквиру зона са вишепородичним становањем, 
намена дефинисана као компатибилна може бити и 
једина. 

Комерцијалне делатности– тип КД-041,  
Комерцијалне делатности типа КД-041 

подразумевају изградњу објеката у функцији 
туризма: хотели, мотели, коначишта, апартмани, spa 
и „wellnes“ центри и сл.  

- У зависности од просторних могућности, ове 
комерцијалне делатности, могу се допунити 
садржајима спорта и рекреације партерног типа СР-
03 (терени за разне врсте спортова);  

- У оквиру становања типа  ВС-01 објекти 
комерцијалне делатности типа КД-041 граде се као 
основни објекат на парцели,  макс. спратности 
Су+П+2. Остали урбанистички параметри су 
истоветни као за објекте становања типа-ВС-01; 

- У оквиру становања типа  ВС-03- објекти 
комерцијалне делатности КД-041 граде  се као 
основни објекат на парцели, макс спратности. 
П+3+Пс. Остали урбанистички параметри су 
истоветни  као за објекте становања типа  ВС-03. 

 
Привредне делатности – тип ПД-03,  
 
Привредне делатности овог типа подразумевају 

мање производне јединице, мању занатску 
производњу, породичне радионице, мануфактуру  и 
сл. које  еколошки и функционално морају бити 
примерене зони становања. 

- Ове делатности могу бити организоване у 
оквиру стамбеног објекта само у урбанистичкој зони 
3.4.3.1 са породичним становањем. 
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Спорт и рекреација -  тип СР-03,  
 
Могућа је изградња објеката партерног типа за 

различите врсте спортова и рекреације у зонама 
односно парцелама на којима се реализују објекти 
комерцијалних делатности типа КД-041 уколико то 
дозвољавају просторне могућности уз претходно 
задовољавање основних урбанистичких параметара 
(паркирање, зелене површине) 

 
Остале компатибилне намене 
 
- Пејзажно уређење, скулптуре, фонтане, 

мобилијар и урбана опрема компатибилна је са свим 
планираним наменама и могу се без посебних услова 
реализовати на свим површинама. 

 
Изградња помоћних објеката 
 
- На грађевинским парцелама са породичним 

становањем, дозвољена је изградња помоћних 
објеката: гараже, оставе, радионице, летње кухиње, 
вртни павиљони, стаклене баште, отворени и 
затворени базени, фонтане и сл, максималне висине 
5м и максималне спратности П, чија површина улази 
у макс. ИЗ парцеле. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
- Забрањена је изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном Планом. 
 
- Забрањена је изградња помоћних објекта на 

парцелама вишепородичне стамбене изградње и 
комерцијалних делатности типа КД-02 и КД-041. 

 
- Објекти чија је изградња забрањена су сви 

објекти који својим радом угрожавају и нарушавају 
параметре животне средине (буком, вибрацијама, 
гасовима, мирисима, отпадним водама и другим 
штетним дејствима или визуелно), 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.  

 
- 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 или компатибилне 
намене осим ако није другачије наглашено посебним 
правилима грађења. 

 
- При утврђивању индекса заузетости 

грађевинске парцеле, урачунава се површина свих 
објеката на парцели. 

 
 

Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као 

максималне дозвољене вредности које се не могу 
прекорачити и односе се на:  

- Индекс заузетости (ИЗ) парцеле је 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. 

 
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. 

- Висина објекта дефинисана је прописаном 
спратношћу 

- 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.  

- Свака изградња галерије или међуспратних 
етажа у објекту сматра се засебном спратном етажом 
(рачуна се као изградња спрата). 

- Објекти могу имати подрумске етаже ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе, тј. дубину и начин фундирања обавезно 
ускладити са карактером тла. 

- Поткровне етаже дозвољене су само на 
објектима породичног становања. 

- Висина надзидка стамбене поткровне етаже  
износи највише 1,6м, рачунајући од коте готовог 
пода поткровне етаже до тачке прелома завршне 
кровне косине, а одређује се на месту грађевинске 
линије основног габарита објекта и као таква може се 
појавити на највише 50% дужине сваке фасаде 
објекта. 

 
Удаљеност објеката од границе грађ. парцеле 

породичних стамбених објеката 
 
- Најмање дозвољено растојање новог објекта  од 

линије суседне грађевинске парцеле за: 
слободностојеће објекте од линије суседних 

грађевинских парцела је 2,0м; 
слободностојеће објекте од линије суседних 

грађевинских парцела ако је 1,5м дозвољени су само 
отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6; 

-На парцелама мањим од 3 ара (према затеченом 
катастарском стању), за изградњу породичног 
стамбеног објекта или за изграђене објекте који се 
уклањају ради изградње новог, нови објекти се могу 
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постављати на растојању од 1,0м  од линије суседне 
грађевинске парцеле. Дозвољеи су отвори искључиво 
са високим парапетом. 

 
Правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката 
 
- Грађевинска линија је обавезујућа за изградњу 

нових објеката.   
- Постојећи објекти чији су параметри мањи од 

планираних  могу се доградити/надградити у оквиру 
максимално дозвољених урбанистичких параметара 
датих Планом 

- Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 
заузетости, спратност) већи од параметара датих 
овим Планом, задржавају постојеће параметре без 
могућности увећавања. 

- Објекти на постојећим катастарским парцелама 
чији су параметри мањи од Планом дефинисаних 
(површина парцеле, ширина фронта) и уколико је 
индекс заузетости већи од максимално дозвољеног 
овим Планом, могу се надградити. У том случају 
урбанистички параметри су: максимална спратност 
П+1, индекс заузетости је постојећи, 

 - Објекти на постојећим катастарским 
парцелама чији су параметри мањи од Планом 
дефинисаних (површина парцеле, ширина фронта) 
моу се доградити/надградити, у том случају  
урбанистички параметри су: максимална спратност 
П+1, индекс заузетости 40%, 

- 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), замена кровне конструкције, инвестиционо 
и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- На простору између регулационе и грађевинске 
линије до привођења планираној урбанистичкој 
вертикалној и хоризонталној регулацији, дозвољено 
је само инвестиционо и текуће (редовно) одржавање 
постојећих објекта. 

- 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 
непосредном контакту.  

- За изграђене објекте чија су међусобна удаљења 
и удаљења од граница парцела мања од вредности 
утврђених овим Планом, у случају реконструкције и 
доградње на суседним странама није дозвољено 
постављање нових отвора стамбених просторија. 

- Изграђени објекти на међи у случају 
реконструкције и доградње не могу имати отворе на 
тим фасадама. 

- За постојеће објекте, израда термоизолације у 
дебљини слоја која је прописана важећим Правилни-
ком, неће се сматрати променом грађевинске линије. 

- Израда конструктивних стубова (на нивоу 
терена) ради надзиђивања етажа неће се сматрати 
променом грађевинске линије. 

- 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.  

 
Грађевински елементи објекта – излози и 

надстрешнице  
 
- Грађевински елементи на нивоу приземља могу 

прећи грађевинску линију, рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада 
и то: 

излози локала - 0,30м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу); 

транспарентне браварске конзолне  
надстрешнице у зони приземне етаже – максимално 
2,0м по целој ширини објекта са висином изнад 
3,0м,за грађевински линију већу од 3.0м; 

за грађевинску линију од 3.0м и мању од 3.0м. 
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у 
зони приземне етаже – максимално 1.2м по целој 
ширини објекта са висином изнад 3,0м, 

конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м. 
 
Грађевински елементи објеката – испади 

(еркери, доксати, балкони) на објектима поро-
дичног становања 

 
- 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 грађе¬винских елемената не може прећи 
50% уличне фасаде изнад приземља; 

на делу објекта према предњем дворишту ако је 
грађевинска мања од  3м – 1м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% уличне 
фасаде изнад приземља; 

на делу објекта према бочном дворишту 
(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 уколико 
је растојање од суседне грађ. парцеле мање од 1,5 
нису дозвољени испади;  

на делу објекта према бочном дворишту 
(најмањег растојања од суседне грађевинске парцеле 
од 2,0м) – 0,9м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља; 

на делу објекта према бочном дворишту (ако је 
растојање од суседне грађ.парцеле мање  од 2,0) – 
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 – 
1,6м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља). 
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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). 

 
Отворене спољне степенице 
 
- Отворене спољне степенице могу се 

постављати на предњи део објекта ако је грађевинска 
линија најмање 3,0м увучена у односу на 
регулациону линију и ако савлађују висину до 0,9м. 

 
- Степенице којима се савладава висина већа од 

0,9м морају бити увучене у габарит објекта, остала 
висинска разлика савладава се унутар објекта 
односно грађ. линије.  

Напомена: ово правило важи у обухвату Плана, 
осим ако није назначено посебним правилима 
грађења да се не примењује.  

 
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 3.1.1. 

 - Прилази комерцијалним, пословним и др. 
садржајима морају бити организовани тако да не 
ометају функцију становања. 

 
Пасажи и пролази 
 
- Колски приступ унутрашњем дворишту код 

породичних стамбених објеката, може се обезбедити 
преко пасажа, минималне ширине 2,5м и минималне 
слободне висине од  3,0м. (од коте финално 
обрађеног коловоза до најниже тачке обрађеног 
плафона)  

- Колски приступ унутрашњем дворишту код 
објеката вишепородичног становања, објеката 
комерцијалних делатности и осталих нестамбених 
намена, приступ унутрашњости парцеле може се 
обезбедити преко пасажа минималне ширине 3,0м и 
минималне слободне висине од 3,5м. (од коте 
финално обрађеног коловоза до најниже тачке 
обрађеног плафона).  

 

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, изузетно могу бити равни уколико 
одговара архитектонској форми објекта односно  
врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 
обликовним карактеристикама окружења. 

-  Није дозвољена изградња лучних кровова. 
-  Није дозвољено да се надзиђивањем постојећег 

или изградњом новог крова, формирају поткровне 
етаже у више нивоа. 

-  Кровне баџе могу заузимати највише 50% 
кровне равни у фронталној пројекцији. 

-  Максимална дозвољена чиста висина кровне 
баџе је 2,6м од коте пода. 

 
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 инфра-
структурних водова, а њихова међусобна удаљеност 
и место полагања дефинисаће се техничком 
документацијом уз поштовање параметара датих 
Планом. 

 
 Услови ограђивања грађевинских парцела 
 
- Грађевинске парцеле за изградњу вишепо-

родичних,  комерцијалних и пословних објеката  по 
правилу се не ограђују.                 

- Грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом максималне 
висине 0,9м, или транспарентном оградом макси-
малне висине 1,4м, рачунајући од коте тротоара. 

- 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.  

- Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9м од 
суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом 
максималне висине 1,4м која се може постављати на 
подзид. Висина подзида одређује се за сваки 
конкретни случај. 

- Зиданa непрозирна ограда између парцела 
подиже се до висине 1,4м уз сагласност суседа, тако 
да стубови ограде буду на земљишту власника 
ограде. 

- Ограде парцела на углу не могу бити више од 
0,9м рачунајући од коте тротоара, односно јавног 
пута, због прегледности раскрснице. Ограде морају 
бити транспарентне са максималном висином 
парапета 0,4м. Дужина ограде на углу парцеле која је 
висине 0,9м одређује  се за сваки конкретни случај. 
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Oдводњавање површинских вода 
 
- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу 

Плана ( граф.прилог бр.4) 
 
- 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. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
- Поступање са комуналним отпадом – мора бити 

у складу са прописима и Локалним планом 
управљања отпадом. Сакупљање, транспорт, третман 
и одлагање комуналног отпада мора бити 
организовано преко надлежног комуналног 
предузећа. За ефикасно и еколошки прихватљиво 
управљање отпадом на подручју Плана, потребно је: 

 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализују се у складу са нормативима и то:  
• 1 контејнер на 500м2 корисне површине 

пословног простора.  
• 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене 

површине 
- Контејнери се смештају у оквиру грађевинске 

парцеле, у габариту објекта или изван габарита 
објекта, тако да се обезбеди несметани приступ  
возилима надлежног предузећа (рампе и сл.). 

 
Инжењерско геолоши услови  
 
- У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте објеката, израдити Елаборат о 
геотехничким условима изградње. 

3.2. Посебна правила грађења  
 
3.2.1. Посебна правила грађења за зону 3.4.3.1. 
 
Породично становање тип ПС-01 
 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног објекта може бити 
(минимална) према катастарски затеченом стању. 
Дозвољени урбанистички параметри су: спратност 
објекта П+1; индекс заузетости 40%; ширина фронта 
парцеле по катастарском стању. 

 
Комерцијалне делатности тип КД-02 
 
- За изградњу објекта комерцијалних делатности 

на к.п.бр.5027/2 и 5028/2 КО Крушевац важе следећа 
правила: основни тип изградње је слободностојећи 
објекат, макс. спратност објекта је П+1+Пк, ИЗ је 
50%, фронт парцеле представља новоформирана 
граница парцеле према Ул. Гаврила Принципа, 
минимално удаљење од суседног стамбеног објекта 
је 4,0м;  

- Паркирање се обезбеђује на сопственој 
грађевинској парцели власника објекта према 
правилима за паркирање датим у тачки 3.1.3.  

- Обавезна је  ближа разрада Урбанистичким 
пројектом. 

 
Комерцијалне делатности типа  КД-041.  
 
- Планирана је  изградња објеката комерцијалних 

делатности које подразумевају делатности у 
функцији туризма: хотеле, хостеле, мотеле, 
коначишта, апартмане. 

- Објекти типа КД-041 могуће је реализовати 
само уз улицу  Гаврила Принципа и то од укрштаја 
улице Војводе Степе до укрштаја улице Пусторечке  
са улицом Гаврила Принципа..  

- За изградњу овог типа објеката важе следећа 
правила: 

 

урбанистички параметри комерцијалних делатности КД-041 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс.ИЗ 

(%) 
Мин. 

П парц.(м2) 
Мин. ширина 

фронта парц.(м) 

КД-041 П+2 слободностојећи 45 600 20 
 

 
- Минимални проценат зелених површина је 20% 

од површине парцеле.  
- Уз објекте овог типа дозвољена је реализација 

објеката и садржаја спорта и рекреације партерног 
типа СР-03 (различити спортски терени, отворени 
базени и сл.) уколико на парцели постоје просторне 
могућности. 

- Обавезно је обезбеђење потребног броја 
паркинг места на сопственој парцели власника 
објекта у складу са правилима паркирања датим у 
тачки 3.1.3.  

- Обавезна је ближа разрада Урбанистичким 
пројектом; 

- Посебно водити рачуна о усклађености 
елемената фасада на деловима објеката према јавним 
површинама, обликовању и обради фасада (фасадној 
профилацији, детаљима) са циљем постизања вишег 
квалитета урбаних и архитектонских вредности 
градског подручја. 

 
3.2.2. Посебна правила грађења за зону  3.4.3.2. 
 
Вишепородично становање тип ВС-03, Комер-

цијалне делатности КД-02 и КД-041 
 
- Спратност објеката је П+3+Пс. 
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- Грађевинске линије према Ул. Видовданској су 
обавезујуће. 

- Колски приступи се обезбеђују из секундарних 
саобраћајних јавних површина. 

- Висина кота пода приземља за нестамбене 
намене (на равном терену) је 0,2м у односу на 
завршну коту тротоара. Већа висина до 0,9. савладава 
се унутар габарита објекта. 

- Доња кота плоче изнад приземља објекта и 
кровни венци представљају основне елементе који се 
међусобно усклађују (уз минимална одступања) и 
дефинишу висинску регулацију објекта.  

- На бочним зидовима објеката који се граде у 
низу забрањено је постављање отвора на тим 
странама.  

- Забрањено је затварање, застакљивање , 
озиђивање  и сл. повученог спрата. Форма повученог 
спрата изградње мора да остане препознатљива. 

- Као компатибилна намена могућа је изградња 
објекта комерцијалних делатности са истим 
параметрима који важе и за вишепородични објекат. 

- Минималан проценат зелених површина је 30% 
- Минималан проценат слободних и уређених 

површина је 25% 
- Грађевински елементи (еркери, доксати, 

балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) на 
делу објекта вишем од 3.5м могу да пређу 
грађевинску линију рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада на 
следећи начин: 

на делу објекта према предњем дворишту – 1,6м, 
али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% уличне фасаде изнад приземља, 

на делу објекта према бочном дворишту – 0,9м, 
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. 

- За објекте који се граде у прекинутом и 
непрекинутом низу нису дозвољени испади на 
фасадама који се граде на међи. 

 
3.2.3. Посебна правила за изградњу објеката у 

зони 3.4.3.2 између Ул.Бресничке и Микуловачке;  
 
- Површина између ове две улице планирана је за 

изградњу објекта вишепородичног становања. Због 
физичког ограничења саобраћајница, планирани тип 
изградње је 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. 

- Грађевинска линија према Ул. Видовданској је 
обавезујућа. Спратност објекта макс. П+3+Пс 
/приземље, 3 спрата, повучени спрат/;  ИЗ 45%, 
ширина фронта према постојећем стању (након 
успостављања новопланиране регулације). Висина 
коте пода приземља за нестамбену намену је 0,2м, 
док се остала денивелација  савладава унутар објекта. 
Паркирање се обезбеђује на сопственој парцели 

према правилима за паркирање датим у тачки 3.1.3. 
Општа правила за паркирање -  Приступ објекту је из 
бочних улица.  

- Препорука је да се паркирање обезбеди у дну 
парцеле и да се путем интерне саобраћајнице повежу 
улице које огранчавају ову зону за изградњу.  

 - Грађевински елементи (еркери, доксати, 
балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) на 
делу објекта вишем од 3.5м могу да пређу 
грађевинску  линију  рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада 
на следећи начин: 

• на делу објекта према предњем дворишту – 
1,6м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 30% уличне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту – 
0,9м, 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. 

- Забрањено је затварање, застакљивање , 
озиђивање  и сл. терасасто повученог спрата. Форма 
повученог спрата мора да остане препознатљива. 

 
3.2.4. Посебна правила грађења за изградњу 

објеката у зони 3.4.3.2. између Ул. Пусторечке и 
Ул.Бресничке и између Ул. Микуловачке и 
Рашевачке 

- На простору између поменутих улица 
планирани су објекти непрекинутог низа изузев 
првог и последњег у низу који су планирани као 
објекти прекинутог низа. Уколико се на планираним 
парцелама оствари путем препарцелације 
јединствена грађевинска парцела могућа је изградња 
слободностојећег вишепородичног стамбеног 
објекта. 

- Грађевинска линија која је дата у плани 
регулације и нивелације остаје иста као и за тип 
слободностојећег објекта. 

- Под слободностојећим објектима подразу-
мевају се и објекти вишепородичног становања типа 
„ламела“, односно они који имају више улаза. 

Минимална ширина фронта је 20м 
- Остала правила за изградњу су иста као у 

претходној тачки 3.2.3, због истоветности изградње и 
урбанистичких параметара. 

 
3.2.5. Посебна правила грађења за зону 3.4.3.3. 
 
Вишепородично становање тип ВС-01, Комер-

цијалне делатности КД-02 и КД-041 
 
- Урбанистички параметри за ову врсту изградње 

објеката дати су у Општим правилима грађења.  
 - Тип изградње (прекинути и непрекинути низ) 

се гради као терасасти објекти са формом повученог 
спрата због конфигурације терена.   

- Овим начином изградње обезбеђују се визуре, 
панорама и отвореност ка платоу реке Расине и 
градском парку. 
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- Забрањено је затварање, застакљивање , 
озиђивање  и сл. повученог спрата. Форма повученог 
спрата изградње мора да остане препознатљива. 

- Дозвољено је формирање кровних башти и 
постављање транспарентних пергола и других 
интересантних форми на повученим етажама 

- Доња кота плоче изнад приземља објекта и 
кровни венци представљају основне елементе који 
дефинишу висинску регулацију објекта.  

- Грађевинска линија према Ул. Покрова 
Пресвете богородице је обавезујућа, као и 
грађевинске линије етажа. Надземне етаже  су 
увучене , у односу на грађевинску линију сутерена за 
по 3,0м у односу на сваку нижу етажу. Грађевинске 
линије  сваке етаже дате су у граф.прилогу бр. 4 

- Колски приступ парцелама је из Ул.Рашевачке. 
Уколико имају нестамбену намену у сутеренској 
етажи постоји могућност искључиво пешачког 
приступа и из Ул. Покрова Пресвете Богородице. 

Грађевински елементи објеката – испади 
(еркери, доксати, балкони) у Ул. Рашевачкој  

- Грађевински елементи (еркери, доксати, 
балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) на 
делу објекта вишем од 3.5м могу да пређу 
грађевинску  линију  рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада 
на следећи начин: 

• на делу објекта према предњем дворишту – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту – 
0,9м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

• грађевински елементи-испади на објектима 
који су везани за грађевинску линију ка Ул. Покрова 
Пресвете Богородице нису дозвољени  

• дозвољене су транспарентне браварске 
конзолне надстрешнице преко утврђених 
грађевинских линија према задњем дворишту 
(приземље и повучени спратови) максимално 1,5 м 
по целој ширини објекта. 

- За објекте који се граде у прекинутом и 
непрекинутом низу нису дозвољени испади на 
фасадама који се граде на међи. 

- Забрањено је затварање, застакљивање , 
озиђивање и сл. терасасто повучених спратова, 
форма терасастог вида изградње мора да остане 
препознатљива. 

- Кровови се изводе као коси, уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу, уз 
препоруку постављања кровне атике како би се 
визуелно постигао ефекат равне кровне терасе.  

  - Изузетно могу бити равни уколико одговара 
архитектонској форми објекта и обликовним 
карактеристикама  окружења (терен у паду ка 
градском парку и реци). 

-  Није дозвољена изградња лучних и мансардних 
кровова. 

- Посебно водити рачуна о усклађености 
елемената фасада на деловима објеката који су 
окренути према реци, њиховом обликовању и 
коришћењу детаља у архитектури, као и 
материјалима који ће се користити у обради фасаде. 

3.2.6. Посебна правила за изградњу објеката у  
          зони 3.4.3.3 између Ул. Рашевачке и  
     Ул. Јошаничке;  
 
- Површина између ове две улице планирана је за 

изградњу објекта вишепородичног становања. Због 
физичког ограничења  планирани тип изградње је 
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. 

- Грађевинска линија сутерена према Ул. 
Покрова Пресвете Богородице је обавезујућа, као и 
грађевинске линије етажа. Надземне етаже  су 
увучене, у односу на грађевинску линију сутерена за 
по 3,0м у односу на сваку нижу етажу. Грађевинске 
линије  сваке етаже дате су у граф.прилогу бр. 4, 

. Спратност објекта макс. Су+П+1+Пс 
/приземље, 1 спрат, повучени спрат/;  ИЗ 45%, 
ширина фронта минимално 20м . Висина коте пода 
приземља за нестамбену намену је 0,2м, док се остала 
денивелација  савладава унутар објекта. Паркирање 
се обезбеђује на сопственој парцели према 
правилима за паркирање датим у тачки 3.1.3. Општа 
правила за паркирање -  Приступ објекту је из бочних 
улица.  

- Препорука је да се паркирање обезбеди у дну 
парцеле и да се путем интерне саобраћајнице повежу 
улице које ограничавају ову зону за изградњу.  

 - Грађевински елементи (еркери, доксати, 
балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) на 
делу објекта вишем од 3.5м могу да пређу 
грађевинску  линију  рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада 
на следећи начин: 

• на делу објекта према предњем дворишту – 
1,6м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 30% уличне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту – 
0,9м, 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. 

- Забрањено је затварање, застакљивање , 
озиђивање  и сл. терасасто повучених спратова. 
Форма повученог спрата мора да остане 
препознатљива. 

 
 
3.2.7 Посебна правила грађења за зону 3.4.3.4. 
 
Вишепородично становање тип ВС-01, Комер-

цијалне делатности КД-02 и КД-041 
 
- Урбанистички параметри за ову врсту изградње 

објекта дати су у Општим правилима грађења. - 
Основни тип изградње у овој зони је слободностојећи  
објекат који се гради као терасасти објекти са 
формом повученог спрата због конфигурације 
терена.  
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- Овим начином изградње обезбеђују се визуре, 
панорама и отвореност ка платоу реке Расине и 
градском парку. 

- Грађевинска линија према Ул. Покрова 
Пресвете Богородице је обавезујућа, као и 
грађевинске линије етажа. Етаже су увучене, у 
односу на грађевинску линију сутерена за по 4,0м у 
односу на сваку нижу етажу. Грађевинске линије 
етажа дате су у граф. прилогу бр. 4, 

- Забрањено је затварање, застакљивање, 
озиђивање  и сл. повученог спрата. Форма повученог 
спрата изградње мора да остане препознатљива. 

- Дозвољено је формирање кровних башти и 
постављање транспарентних пергола и других 
интересантних форми на повученим етажама, 

- Колски приступ парцелама је из Ул. 
Пусторечке. Уколикo објекти имају нестамбену 
намену у сутеренској етажи постоји могућност 
искључиво пешачког приступа и из Ул. Покрова 
Пресвете Богородице. 

 
Међусобно растојање објеката 
 
- Међусобна удаљеност слободностојећих 

објеката и суседних објеката, износи по правилу 
најмање половину вишег објекта, тако што се 
обезбеђује удаљеност новог објекта од границе 
суседне грађевинске парцеле. Удаљеност се може 
смањити на четвртину, ако објекти на наспрамним 
бочним странама не садрже наспрамне отворе на 
просторијама за становање (као и на пословним и 
другим нестамбеним просторијама). 

- Планирани слободностојећи објекти морају 
бити удаљени мин.2,5м од границе суседне парцеле. 

 - Удаљеност од планираних околних објеката је 
5.0м, а минимум 4,0м, ако један од зидова објеката 
садржи отворе за дневно осветљење. 

- За изграђене објекте који су међусобно удаљени 
мање од  4,0м, не могу се на суседним странама 
планирати наспрамни отвори стамбених просторија. 

- Вишеспратни слободностојећи објекат не може 
заклањати директно осунчање другом објекту више 
од половине трајања директног осунчања. 

 
Грађевински елементи објеката – испади 

(еркери, доксати,балкони) у Ул. Пусторечкој  
 
- Грађевински елементи (еркери, доксати, 

балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) на 
делу објекта вишем од 3.5м могу да пређу 
грађевинску  линију  рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада 
на следећи начин: 

• на делу објекта према предњем дворишту – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације – 0.7м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације  – 1.0м, али укупна 

површина грађевинских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде изнад приземља, 

• на делу према задњем дворишту (према Ул. 
Покрова Пресвете Богородице) нису дозвољени 
испади на објекту, 

дозвољене су транспарентне браварске конзолне 
надстрешнице преко утврђених грађевинских линија 
према задњем дворишту (приземље и повучени 
спратови) максимално 1,5 м по целој ширини објекта, 

забрањено је затварање, застакљивање, 
озиђивање и сл. терасасто повучених спратова, 
форма терасастог вида изградње мора да остане 
препознатљива. 

- Кровови се изводе као коси, уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу, уз 
препоруку постављања кровне атике како би се 
визуелно постигао ефекат равне кровне терасе.   

 - Изузетно могу бити равни уколико одговара 
архитектонској форми објекта и обликовним 
карактеристикама окружења (терен у паду ка 
градском парку и реци). 

-  Није дозвољена изградња лучних и 
мансардних кровова, 

- Посебно водити рачуна о усклађености 
елемената фасада на деловима објеката који су 
окренути према реци, њиховом обликовању и 
коришћењу детаља у архитектури, као и матери-
јалима који ће се користити у обради фасаде. 

 
 
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 (тачка 2.4. Услови за 
уређење површина и објеката јавне намене).  

Спровођење плана вршиће се:  
• директном применом Плана; 
• урбанистичким пројектом; 
• урбанистичко-техничким документима: про-

јектом парцелације, препарцелације, елаборатом 
геодетских радова. 

 
4.1. Директна примена плана 
 
- Директном применом Плана на основу правила 

уређења и грађења дата у мери довољној да 
представљају основ за издавање локацијских услова 
и грађевинске дозволе за простор који није 
опредељен за ближу разраду Урбанистичким 
пројектом. 
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4.2. Израда урбанистичко техничке 
       документације 
 
Израда Урбанистичког пројекта 
 
Урбанистички пројекат се ради у складу са 

условима  датим у тачки 2.12. (Локације за које је 
обавеза израда пројекта парцелације, односно 
препарцелације, урбанистичког пројекта и 
урбанистичко-архитектонског конкурса). 

Израда Пројекта парцелације, препарцела-
ције, геодетског елабората исправке граница 
суседних парцела и спајање суседних парцела 
истог власника 

- Грађевинска парцела се формира деобом или 
спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

- На већем броју катастарских парцела може се 
образовати једна или више грађевинских парцела на 
начин и под условима утврђених планом. 

- На једној катастарској парцели може се 
образовати већи број грађевинских парцела, који се 
могу делити парцелацијом до минимума утврђеног 
применом правила о парцелацији или укрупнити 
препарцелацијом.  

- Пројекти парцелације и препарцелације се 
израђују у складу са Законом о планирању и 
изградњи и датим правилима у Плану ради 
формирања грађевинских парцела.  

- Израда пројекта парцелације односно 
препарцелације 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. 

 
Други елементи значајни за спровођење 

Плана 
 
- Свака изградња објеката, реконструкција, 

доградња и надградња објеката, односно извођење 
грађевинских и других радова у оквиру подручја 
обухваћеног 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 и 
урбанистичкој регулацији 

 
- У границама Плана ради стварања услова 

коришћења објеката дозвољена је: адаптација, 
санација, реконструкција (извођење радова у 
постојећем хоризонталном и вертикалном габариту 
објекта), инвестиционо и текуће (редовно) 
одржавање објекта.  

- Постојећи објекат се може порушити и 
заменити новим објектом, чија изградња мора бити у 
складу са наменом и параметрима утврђеним овим 
Планом. 

- За постојеће објекте на простору између 
регулационе и грађевинске линије до привођења 
планираном регулационом решењу дозвољено је 
само инвестиционо и текуће (редовно) одржавање 
објекта. 

Свака промена захтева у односу на планирану 
врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације, изузетак су 
случајеви када је то могуће путем израде 
Урбанистичког пројекта, а који су прецизно 
дефинисани Законом о планирању и изградњи.  

Сваку започету изградњу на простору 
обухваћеним Планом која је у супротности са 
одредбама овог Плана и Законом о планирању и 
изградњи, надлежни орган управе ће обуставити, 
односно уколико је објекат изграђен наложити 
рушење. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе Града 
Крушевца. Измене овог плана може вршити 
искључиво СО Крушевац на начин и по поступку 
утврђеном за његово доношење у складу са Законом. 

 
КООРДИНАТЕ ГРАНИЦА ЈАВНОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 

1    7528469.74    4825870.89 
2    7528469.13    4825869.89 
3    7528468.80    4825868.76 
4    7528468.78    4825867.58 
5    7528470.03    4825856.65 
6    7528470.26    4825854.59 
7    7528472.48    4825835.09 
 8    7528474.56    4825816.81 
9    7528474.58    4825816.59 

10    7528475.54    4825808.17 
11    7528476.04    4825803.79 
12    7528477.48    4825791.11 
13    7528479.52    4825773.16 
14    7528479.87    4825770.08 
15    7528480.32    4825766.15 
16    7528480.59    4825756.73 
17    7528480.37    4825755.52 
18    7528480.09    4825754.32 
19    7528479.76    4825753.14 
20    7528479.35    4825751.97 
21    7528478.97    4825751.01 
22    7528478.54    4825750.05 
23    7528477.97    4825748.95 
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 24    7528477.31    4825747.82 
 25    7528476.57    4825746.69 
 26    7528475.82    4825745.69 
 27    7528475.02    4825744.72 
 28    7528474.17    4825743.81 
 29    7528473.22    4825742.89 
 30    7528472.29    4825742.08 
 31    7528471.39    4825741.27 
 32    7528470.57    4825740.38 
 33    7528469.83    4825739.42 
 34    7528469.18    4825738.41 
 35    7528468.63    4825737.34 
 36    7528468.15    4825736.15 
 37    7528467.01    4825539.27 
 38    7528466.46    4825531.13 
 39    7528483.38    4825810.87 
 40    7528484.41    4825810.84 
 41    7528485.36    4825810.47 
 42    7528486.14    4825809.80 
 43    7528486.64    4825808.90 
 44    7528488.20    4825792.68 
 45    7528489.12    4825780.14 
 46    7528489.61    4825766.76 
 47    7528489.05    4825765.85 
 48    7528488.19    4825765.19 
 49    7528487.16    4825764.88 
 50    7528485.02    4825764.64 
 51    7528483.75    4825764.63 
 52    7528482.51    4825764.89 
 53    7528481.35    4825765.40 
 54    7528475.38    4825816.19 
 55    7528476.29    4825815.72 
 56    7528477.27    4825815.41 
 57    7528478.29    4825815.27 
 58    7528479.32    4825815.32 
 59    7528517.10    4825820.79 
 60    7528517.27    4825809.75 
 61    7528507.73    4825809.19 
 62    7528501.97    4825808.85 
 63    7528490.32    4825808.16 
 64    7528490.61    4825805.14 
 65    7528491.67    4825793.25 
 66    7528491.85    4825790.90 
 67    7528492.64    4825779.94 
 68    7528493.30    4825768.46 
 69    7528493.55    4825763.24 
 70    7528494.18    4825742.96 
 71    7528494.22    4825740.73 
 72    7528494.26    4825738.12 
 73    7528494.37    4825731.14 
 74    7528494.53    4825721.46 
 75    7528494.63    4825714.82 
 76    7528494.76    4825706.80 
 77    7528494.95    4825694.83 
 78    7528495.14    4825683.17 
 79    7528495.37    4825668.60 
 80    7528495.60    4825654.02 
 81    7528495.69    4825648.17 
 82    7528495.79    4825644.00 
 83    7528495.84    4825642.29 
 84    7528496.30    4825629.50 
 85    7528496.79    4825615.71 
 86    7528497.33    4825600.54 

 87    7528497.50    4825595.76 
 88    7528497.94    4825583.15 
 89    7528498.40    4825570.35 
 90    7528498.47    4825567.81 
 91    7528498.52    4825565.10 
 92    7528498.63    4825552.66 
 93    7528498.77    4825537.90 
 94    7528498.79    4825534.94 
 95    7528498.83    4825531.14 
 96    7528481.87    4825757.35 
 97    7528483.28    4825757.61 
 98    7528484.70    4825757.50 
 99    7528486.04    4825757.01 
100    7528487.21    4825756.19 
101    7528488.12    485755.09 
102    7528488.72    4825753.79 
103    7528488.95    4825752.38 
104    7528489.14    4825745.09 
105    7528488.52    4825746.72 
106    7528486.56    4825748.36 
107    7528485.03    4825748.89 
108    7528484.03    4825748.84 
109    7528482.73    4825748.65 
110    7528480.95    4825747.75 
111    7528479.67    4825746.55 
112    7528478.20    4825745.17 
113    7528474.38    4825742.48 
114    7528472.27    4825740.98 
115    7528489.22    4825740.65 
116    7528490.07    4825686.79 
117    7528490.12    4825683.51 
118    7528490.13    4825683.09 
119    7528490.51    4825659.44 
120    7528490.52    4825659.19 
121    7528490.69    4825648.09 
122    7528490.78    4825644.29 
123    7528490.85    4825642.12 
124    7528491.02    4825637.34 
125    7528491.58    4825621.43 
126    7528491.61    4825620.69 
127    7528491.99    4825609.83 
128    7528492.53    4825594.78 
129    7528492.53    4825594.78 
130    7528492.91    4825584.00 
131    7528493.15    4825577.12 
132    7528493.75    4825539.52 
133    7528493.55    4825538.41 
134    7528492.95    4825537.45 
135    7528492.07    4825536.80 
136    7528490.62    4825536.49 
137    7528487.09    4825536.65 
138    7528480.20    4825536.96 
139    7528470.22    4825537.40 
140    7528468.50    4825537.87 
141    7528467.66    4825538.48 
142    7528468.03    4825532.18 
143    7528469.35    4825532.43 
144    7528480.02    4825531.96 
145    7528490.41    4825531.50 
146    7528491.63    4825531.25 
147    7528492.71    4825530.64 
148    7528493.56    4825529.72 
149    7528494.08    4825528.59 
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150    7528494.23    4825527.36 
151    7528492.80    4825487.51 
152    7528492.49    4825478.78 
153    7528492.49    4825478.25 
154    7528492.50    4825477.30 
155    7528492.63    4825475.52 
156    7528516.25    4825863.89 
157    7528529.74    4825862.28 
158    7528541.29    4825860.90 
159    7528551.71    4825859.66 
160    7528552.21    4825858.76 
161    7528552.47    4825857.77 
162    7528552.50    4825856.75 
163    7528548.91    4825815.70 
164    7528547.17    4825796.52 
165    7528538.92    4825673.12 
166    7528536.09    4825639.46 
167    7528534.20    4825616.61 
168    7528542.76    4825615.86 
169    7528554.25    4825614.86 
170    7528556.46    4825614.67 
171    7528558.45    4825614.48 
172    7528560.45    4825614.28 
173    7528566.03    4825613.68 
174    7528620.48    4825607.84 
175    7528622.11    4825607.67 
176    7528613.68    4825616.47 
177    7528613.51    4825615.63 
178    7528612.98    4825614.56 
179    7528612.07    4825613.68 
180    7528610.80    4825613.12 
181    7528609.54    4825613.04 
182    7528580.97    4825616.10 
183    7528571.48    4825617.12 
184    7528560.88    4825618.26 
185    7528558.70    4825618.48 
186    7528555.91    4825618.73 
187    7528544.21    4825619.75 
188    7528542.95    4825620.00 
189    7528541.78    4825620.53 
190    7528540.75    4825621.30 
191    7528539.92    4825622.29 
192    7528539.33    4825623.43 
193    7528539.01    4825624.67 
194    7528538.98    4825625.96 
195    7528540.14    4825639.85 
196    7528541.06    4825650.79 
197    7528542.41    4825666.94 
198    7528543.44    4825679.23 
199    7528544.28    4825690.30 
200    7528545.52    4825706.81 
201    7528545.79    4825713.41 
202    7528546.13    4825721.82 
203    7528546.67    4825729.94 
204    7528547.00    4825733.93 
205    7528548.10    4825745.98 
206    7528550.04    4825767.31 
208    7528551.97    4825788.60 
209    7528552.86    4825798.36 
210    7528555.39    4825826.22 
211    7528557.90    4825855.45 
212    7528558.14    4825856.63 
213    7528558.62    4825857.73 

214    7528559.32    4825858.70 
215    7528592.47    4825853.48 
216    7528592.77    4825852.36 
217    7528592.83    4825851.21 
218    7528592.67    4825850.06 
219    7528584.15    4825815.93 
220    7528583.81    4825814.42 
221    7528583.55    4825812.96 
222    7528583.34    4825811.44 
223    7528583.23    4825810.24 
224    7528583.17    4825809.04 
225    7528583.14    4825807.65 
226    7528583.18    4825806.25 
227    7528583.27    4825804.86 
228    7528583.41    4825803.47 
229    7528583.62    4825802.10 
230    7528583.88    4825800.73 
231    7528584.20    4825799.37 
232    7528584.57    4825798.03 
233    7528585.00    4825796.70 
234    7528585.49    4825795.39 
235    7528585.91    4825794.32 
236    7528587.53    4825790.21 
237    7528588.01    4825788.94 
238    7528588.46    4825787.65 
239    7528588.87    4825786.35 
240    7528589.24    4825785.03 
241    7528589.59    4825783.71 
242    7528589.89    4825782.38 
243    7528590.16    4825781.04 
244    7528590.39    4825779.70 
245    7528590.98    4825773.01 
246    7528590.97    4825770.91 
247    7528590.88    4825768.81 
248    7528590.64    4825768.83 
249    7528589.28    4825748.77 
250    7528588.01    4825730.06 
251    7528586.71    4825710.91 
252    7528585.49    4825692.89 
253    7528583.00    4825671.58 
254    7528582.28    4825669.82 
255    7528580.81    4825668.73 
256    7528579.58    4825668.48 
257    7528586.83    4825662.44 
258    7528586.72    4825663.62 
259    7528586.75    4825664.81 
260    7528588.65    4825681.24 
261    7528589.18    4825686.06 
262    7528589.63    4825690.14 
263    7528590.13    4825694.68 
264    7528591.22    4825710.68 
265    7528591.42    4825713.60 
266    7528592.19    4825724.81 
267    7528593.00    4825736.72 
268    7528593.41    4825742.71 
269    7528593.87    4825749.36 
270    7528594.29    4825755.58 
271    7528594.98    4825765.63 
272    7528595.17    4825768.34 
273    7528595.23    4825769.50 
274    7528595.28    4825770.66 
275    7528595.29    4825771.83 
276    7528595.28    4825772.99 
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277    7528595.24    4825774.36 
278    7528595.17    4825775.59 
279    7528595.07    4825776.81 
280    7528594.95    4825778.05 
281    7528594.77    4825779.42 
282    7528594.51    4825781.10 
283    7528595.73    4825781.07 
284    7528595.51    4825782.32 
285    7528595.24    4825783.64 
286    7528594.85    4825785.33 
287    7528594.48    4825786.73 
288    7528594.08    4825788.12 
289    7528593.64    4825789.50 
290    7528593.16    4825790.87 
291    7528592.65    4825792.23 
292    7528590.61    4825797.41 
293    7528590.14    4825798.67 
294    7528589.78    4825799.83 
295    7528589.40    4825801.26 
296    7528589.12    4825802.58 
297    7528588.91    4825803.91 
298    7528588.75    4825805.24 
299    7528588.67    4825806.59 
300    7528588.64    4825807.93 
301    7528588.68    4825809.28 
302    7528588.79    4825810.62 
303    7528588.96    4825811.96 
304    7528589.19    4825813.28 
305    7528589.48    4825814.60 
306    7528598.40    4825850.31 
307    7528598.79    4825851.32 
308    7528599.44    4825852.21 
309    7528613.49    4825849.56 
310    7528613.55    4825848.41 
311    7528613.39    4825847.27 
312    7528609.42    4825831.43 
313    7528609.18    4825830.40 
314    7528608.97    4825829.36 
315    7528608.80    4825828.31 
316    7528608.66    4825827.26 
317    7528608.55    4825826.20 
318    7528608.47    4825825.14 
319    7528608.43    4825824.08 
320    7528608.42    4825822.89 
321    7528608.46    4825821.36 
322    7528608.61    4825819.84 
323    7528616.12    4825767.37 
324    7528616.14    4825767.23 
325    7528617.83    4825757.58 
326    7528619.57    4825747.69 
327    7528621.29    4825737.92 
328    7528623.69    4825724.23 
329    7528624.23    4825721.16 
330    7528624.42    4825720.09 
331    7528624.61    4825718.89 
332    7528624.76    4825717.68 
333    7528624.88    4825716.46 
334    7528624.96    4825715.24 
335    7528625.00    4825714.02 
336    7528625.00    4825712.80 
337    7528624.97    4825711.58 
338    7528624.93    4825710.70 
339    7528624.69    4825707.52 

340    7528623.30    4825688.52 
341    7528623.01    4825687.47 
342    7528622.33    4825686.62 
343    7528621.37    4825686.09 
344    7528620.28    4825685.99 
345    7528625.92    4825685.40 
346    7528629.73    4825685.00 
347    7528628.72    4825685.31 
348    7528627.91    4825685.97 
349    7528627.40    4825686.89 
350    7528627.27    4825687.94 
351    7528628.96    4825711.26 
352    7528629.00    4825712.46 
353    7528629.01    4825713.65 
354    7528628.98    4825714.85 
355    7528628.92    4825716.04 
356    7528628.83    4825717.23 
357    7528628.70    4825718.42 
358    7528628.55    4825719.60 
359    7528628.36    4825720.78 
360    7528628.08    4825722.35 
361    7528625.66    4825736.23 
362    7528622.93    4825751.86 
363    7528619.90    4825769.23 
364    7528617.79    4825781.32 
365    7528617.50    4825783.05 
366    7528617.22    4825784.78 
367    7528616.98    4825786.33 
368    7528616.71    4825788.25 
369    7528616.48    4825789.98 
370    7528615.06    4825800.88 
371    7528616.55    4825801.07 
372    7528614.15    4825819.61 
373    7528614.02    4825820.79 
374    7528613.94    4825821.97 
375    7528613.92    4825823.18 
376    7528613.94    4825824.37 
377    7528614.01    4825825.52 
378    7528614.12    4825826.64 
379    7528614.28    4825827.78 
380    7528614.50    4825828.95 
381    7528614.76    4825830.10 
382    7528617.01    4825839.09 
383    7528619.32    4825848.32 
384    7528643.93    4825845.85 
385    7528646.99    4825822.67 
386    7528647.22    4825820.98 
387    7528647.47    4825819.28 
388    7528647.73    4825817.59 
389    7528648.00    4825815.89 
390    7528648.29    4825814.21 
391    7528648.59    4825812.52 
392    7528648.91    4825810.83 
393    7528649.24    4825809.15 
394    7528649.58    4825807.47 
395    7528649.94    4825805.80 
396    7528650.21    4825804.57 
397    7528650.48    4825803.42 
398    7528650.79    4825802.09 
399    7528651.10    4825800.79 
400    7528651.51    4825799.13 
401    7528651.94    4825797.47 
402    7528652.38    4825795.81 
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403    7528652.84    4825794.16 
404    7528653.31    4825792.51 
405    7528653.79    4825790.87 
406    7528654.29    4825789.23 
407    7528655.90    4825783.98 
408    7528658.93    4825774.11 
409    7528662.18    4825763.53 
410    7528668.88    4825741.74 
411    7528676.88    4825715.71 
412    7528677.52    4825713.65 
413    7528678.10    4825711.85 
414    7528679.41    4825708.02 
415    7528682.19    4825700.10 
416    7528731.25    4825708.05 
417    7528730.34    4825707.14 
418    7528729.20    4825706.52 
419    7528727.94    4825706.25 
420    7528708.93    4825705.00 
421    7528690.03    4825703.76 
422    7528688.93    4825703.83 
423    7528687.88    4825704.18 
424    7528686.97    4825704.79 
425    7528686.23    4825705.61 
426    7528685.74    4825706.59 
427    7528684.59    4825709.85 
428    7528683.25    4825713.81 
429    7528682.87    4825714.98 
430    7528682.13    4825717.32 
431    7528678.91    4825727.80 
432    7528674.94    4825740.74 
433    7528670.44    4825755.37 
434    7528666.33    4825768.75 
435    7528662.51    4825781.18 
436    7528659.54    4825790.84 
437    7528659.08    4825792.36 
438    7528658.73    4825793.56 
439    7528658.39    4825794.74 
440    7528658.08    4825795.83 
441    7528657.78    4825796.94 
442    7528657.36    4825798.48 
443    7528656.96    4825800.02 
444    7528656.58    4825801.56 
445    7528656.20    4825803.10 
446    7528655.84    4825804.65 
447    7528655.49    4825806.19 
448    7528655.15    4825807.75 
449    7528654.83    4825809.25 
450    7528654.51    4825810.86 
451    7528654.21    4825812.42 
452    7528653.92    4825813.98 
453    7528653.64    4825815.54 
454    7528653.38    4825817.11 
455    7528653.13    4825818.68 
456    7528652.89    4825820.25 
457    7528652.66    4825821.82 
458    7528652.45    4825823.39 
459    7528652.18    4825825.44 
460    7528650.39    4825838.92 
461    7528650.67    4825840.43 
462    7528651.42    4825841.29 
463    7528652.54    4825841.73 
464    7528657.13    4825836.56 
465    7528658.33    4825828.22 

466    7528590.21    4825693.29 
467    7528590.64    4825691.96 
468    7528591.39    4825690.78 
469    7528592.41    4825689.83 
470    7528593.64    4825689.17 
471    7528595.00    4825688.84 
472    7528607.04    4825687.48 
473    7528638.40    4825684.10 
474    7528652.95    4825682.58 
475    7528657.68    4825682.09 
476    7528667.07    4825681.02 
477    7528689.24    4825678.28 
478    7528690.38    4825678.14 
479    7528703.47    4825676.62 
480    7528710.70    4825675.85 
481    7528737.93    4825673.40 
482    7528739.49    4825673.47 
483    7528740.68    4825673.82 
484    7528741.71    4825674.38 
485    7528742.62    4825675.16 
486    7528743.34    4825676.07 
487    7528743.88    4825677.18 
488    7528744.20    4825678.64 
489    7528744.57    4825683.04 
490    7528749.75    4825678.23 
491    7528749.66    4825677.94 
492    7528749.39    4825674.76 
493    7528748.21    4825660.87 
494    7528747.50    4825661.18 
495    7528745.33    4825662.13 
496    7528742.89    4825663.20 
497    7528742.82    4825664.69 
498    7528742.45    4825665.94 
499    7528741.85    4825667.01 
500    7528741.07    4825667.90 
501    7528740.18    4825668.58 
502    7528739.10    4825669.10 
503    7528737.63    4825669.42 
504    7528730.74    4825669.98 
505    7528718.48    4825671.06 
506    7528715.80    4825671.32 
507    7528701.74    4825672.78 
508    7528700.85    4825672.89 
509    7528694.83    4825673.59 
510    7528692.66    4825673.84 
511    7528691.99    4825673.92 
512    7528689.89    4825674.17 
513    7528683.88    4825674.91 
514    7528676.37    4825675.84 
515    7528668.40    4825676.82 
516    7528666.58    4825677.05 
517    7528660.81    4825677.73 
518    7528594.52    4825684.66 
519    7528593.07    4825684.62 
520    7528591.68    4825684.23 
521    7528590.43    4825683.50 
522    7528589.40    4825682.48 
523    7528731.06    4825673.97 
524    7528692.97    4825673.30 
525    7528693.79    4825672.48 
526    7528694.40    4825671.48 
527    7528694.77    4825670.38 
528    7528684.58    4825641.88 
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529    7528655.35    4825644.91 
530    7528615.55    4825649.03 
531    7528598.42    4825650.80 
532    7528597.43    4825651.00 
533    7528596.63    4825651.26 
534    7528600.16    4825646.21 
535    7528601.08    4825647.07 
536    7528602.30    4825647.37 
537    7528621.65    4825645.37 
538    7528635.23    4825643.97 
539    7528659.69    4825641.44 
540    7528679.71    4825639.37 
541    7528694.75    4825637.81 
542    7528697.80    4825668.39 
543    7528698.08    4825669.61 
544    7528698.68    4825670.82 
545    7528699.50    4825671.67 
546    7528700.55    4825672.37 
547    7528741.79    4825650.23 
548    7528741.56    4825647.53 
549    7528741.41    4825645.76 
550    7528740.55    4825635.54 
551    7528739.94    4825634.37 
552    7528738.69    4825633.95 
553    7528613.24    4825629.90 
554    7528620.91    4825622.07 
555    7528621.39    4825623.75 
556    7528622.02    4825624.42 
557    7528622.51    4825624.95 
558    7528624.10    4825625.55 
559    7528624.94    4825625.57 
560    7528641.51    4825623.89 
561    7528654.36    4825622.59 
562    7528732.77    4825614.63 
563    7528733.94    4825614.58 
564    7528741.46    4825615.43 
565    7528742.13    4825617.71 
566    7528743.28    4825621.65 
567    7528743.76    4825623.31 
568    7528747.05    4825623.60 
569    7528746.44    4825628.80 
570    7528746.08    4825635.28 
571    7528746.08    4825635.78 
572    7528748.01    4825658.56 
573    7528633.49    4825608.79 
574    7528633.59    4825608.69 
575    7528636.43    4825608.11 
576    7528639.26    4825607.53 
577    7528639.78    4825607.43 
578    7528645.69    4825606.64 
579    7528652.37    4825606.13 
580    7528672.27    4825604.62 
581    7528690.12    4825603.26 
582    7528709.82    4825601.77 
583    7528709.74    4825600.61 
584    7528708.76    4825586.89 
585    7528708.63    4825584.69 
586    7528708.55    4825582.49 
587    7528710.05    4825582.46 
588    7528710.02    4825580.23 
589    7528710.05    4825578.01 
590    7528710.38    4825563.05 
591    7528711.16    4825527.67 

592    7528711.58    4825508.33 
593    7528712.00    4825489.33 
594    7528712.47    4825468.32 
595    7528712.50    4825467.51 
596    7528713.29    4825443.48 
597    7528713.63    4825441.99 
598    7528714.50    4825440.74 
599    7528715.78    4825439.90 
600    7528717.28    4825439.61 
601    7528705.80    4825438.13 
602    7528707.00    4825439.55 
603    7528707.65    4825441.14 
604    7528707.82    4825442.69 
605    7528704.86    4825563.06 
606    7528704.77    4825587.18 
607    7528705.32    4825594.85 
608    7528705.05    4825596.25 
609    7528704.12    4825597.32 
610    7528702.78    4825597.79 
611    7528691.39    4825598.65 
612    7528690.56    4825597.96 
613    7528690.02    4825597.02 
614    7528689.86    4825596.21 
615    7528691.07    4825551.87 
616    7528692.03    4825516.90 
617    7528693.37    4825467.86 
618    7528693.63    4825458.72 
619    7528694.10    4825444.85 
620    7528694.25    4825441.20 
621    7528694.52    4825439.78 
622    7528695.22    4825438.45 
623    7528695.80    4825437.79 
624    7528689.94    4825437.59 
625    7528690.69    4825438.65 
626    7528691.14    4825439.88 
627    7528691.25    4825441.17 
628    7528691.11    4825444.72 
629    7528690.84    4825451.68 
630    7528690.63    4825458.64 
631    7528690.02    4825480.78 
632    7528689.83    4825487.54 
633    7528686.57    4825595.91 
634    7528682.22    4825599.35 
635    7528670.83    4825600.22 
636    7528649.46    4825601.84 
637    7528646.93    4825601.05 
638    7528646.57    4825600.77 
639    7528644.41    4825596.89 
640    7528644.32    4825596.51 
641    7528644.37    4825594.48 
642    7528644.72    4825593.39 
643    7528691.52    4825437.65 
644    7528677.86    4825437.18 
645    7528669.00    4825437.00 
646    7528659.10    4825437.69 
647    7528658.29    4825438.53 
648    7528657.73    4825439.55 
649    7528657.47    4825440.69 
650    7528657.50    4825441.85 
651    7528658.21    4825446.24 
652    7528662.73    4825445.57 
653    7528662.25    4825442.42 
654    7528690.21    4825428.81 
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655    7528696.80    4825429.41 
656    7528550.73    4825494.90 
657    7528613.89    4825424.56 
658    7528612.63    4825423.46 
659    7528610.12    4825421.28 
660    7528609.14    4825422.14 
661    7528607.98    4825422.72 
662    7528606.70    4825422.98 
663    7528605.39    4825422.90 
664    7528604.09    4825422.46 
665    7528603.07    4825421.77 
666    7528599.78    4825425.54 
667    7528600.65    4825426.52 
668    7528601.23    4825427.69 
669    7528601.49    4825428.97 
670    7528601.41    4825430.27 
671    7528601.00    4825431.51 
672    7528600.28    4825432.60 
673    7528587.62    4825520.76 
674    7528591.78    4825521.24 
675    7528595.70    4825521.68 
676    7528600.58    4825522.14 
677    7528599.27    4825521.85 
678    7528598.12    4825521.15 
679    7528597.28    4825520.10 
680    7528596.83    4825518.83 
681    7528596.82    4825517.48 
682    7528619.60    4825476.16 
683    7528619.15    4825470.38 
684    7528592.26    4825517.48 
685    7528591.86    4825518.67 
686    7528591.11    4825519.68 
687    7528590.08    4825520.41 
688    7528588.88    4825520.78 
689    7528498.87    4825533.82 
690    7528499.07    4825532.71 
691    7528499.39    4825531.63 
692    7528499.83    4825530.60 
693    7528500.39    4825529.62 
694    7528501.05    4825528.71 
695    7528501.81    4825527.88 
696    7528504.30    4825525.86 
697    7528514.41    4825518.00 
698    7528515.43    4825517.27 
699    7528516.50    4825516.63 
700    7528517.63    4825516.09 
701    7528518.80    4825515.64 
702    7528520.00    4825515.28 
703    7528521.22    4825515.03 
704    7528522.47    4825514.89 
705    7528523.72    4825514.84 
706    7528524.97    4825514.90 
707    7528526.21    4825515.07 
708    7528527.72    4825515.35 
709    7528528.28    4825515.90 
710    7528528.27    4825516.68 
711    7528527.82    4825517.78 
712    7528527.41    4825518.90 
713    7528527.03    4825520.03 
714    7528526.70    4825521.18 
715    7528526.41    4825522.33 
716    7528526.16    4825523.50 
717    7528525.95    4825524.67 

718    7528524.80    4825531.89 
719    7528524.60    4825533.22 
720    7528524.43    4825534.40 
721    7528524.28    4825535.62 
722    7528524.15    4825536.69 
723    7528524.03    4825537.86 
724    7528523.92    4825538.99 
725    7528523.83    4825540.14 
726    7528523.74    4825541.35 
727    7528523.67    4825542.56 
728    7528523.60    4825543.90 
729    7528523.19    4825553.87 
730    7528522.59    4825568.50 
731    7528521.98    4825583.23 
732    7528521.89    4825585.25 
733    7528583.42    4825589.27 
734    7528591.61    4825589.39 
735    7528593.84    4825589.42 
736    7528593.85    4825589.18 
737    7528593.87    4825588.35 
738    7528593.91    4825585.97 
739    7528595.01    4825531.00 
740    7528595.24    4825529.74 
741    7528595.85    4825528.62 
742    7528596.79    4825527.75 
743    7528597.95    4825527.22 
744    7528599.22    4825527.08 
745    7528615.66    4825527.84 
746    7528618.38    4825527.96 
747    7528621.82    4825528.12 
748    7528641.52    4825528.56 
749    7528651.65    4825528.78 
750    7528652.98    4825528.96 
751    7528654.15    4825529.38 
752    7528655.13    4825529.99 
753    7528655.93    4825530.72 
754    7528656.61    4825531.60 
755    7528657.69    4825522.04 
756    7528656.85    4825522.74 
757    7528655.88    4825523.29 
758    7528654.62    4825523.70 
759    7528653.29    4825523.81 
760    7528641.86    4825523.56 
761    7528629.59    4825523.29 
762    7528522.18    4825509.89 
763    7528520.54    4825510.08 
764    7528519.30    4825510.31 
765    7528518.22    4825510.58 
766    7528517.16    4825510.91 
767    7528515.85    4825511.41 
768    7528514.66    4825511.96 
769    7528513.51    4825512.58 
770    7528512.40    4825513.28 
771    7528511.34    4825514.05 
772    7528503.73    4825519.97 
773    7528502.60    4825520.52 
774    7528501.34    4825520.55 
775    7528500.18    4825520.07 
776    7528499.32    4825519.16 
777    7528498.91    4825517.97 
778    7528537.13    4825516.98 
779    7528535.69    4825516.90 
780    7528534.27    4825517.17 
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781    7528532.96    4825517.77 
782    7528531.83    4825518.67 
783    7528530.94    4825519.81 
784    7528530.36    4825521.13 
785    7528529.98    4825522.48 
786    7528529.66    4825523.84 
787    7528529.41    4825525.22 
788    7528528.26    4825532.44 
789    7528528.07    4825533.67 
790    7528527.88    4825535.01 
791    7528527.72    4825536.29 
792    7528527.58    4825537.58 
793    7528527.45    4825538.87 
794    7528527.34    4825540.16 
795    7528527.24    4825541.46 
796    7528527.16    4825542.75 
797    7528527.10    4825544.04 
798    7528526.99    4825546.68 
799    7528526.11    4825568.01 
800    7528525.61    4825580.11 
801    7528526.05    4825581.45 
802    7528527.45    4825582.19 
803    7528589.49    4825585.86 
804    7528589.83    4825585.78 
805    7528590.29    4825585.38 
806    7528590.43    4825584.88 
807    7528590.72    4825570.13 
808    7528590.82    4825564.94 
809    7528591.15    4825548.72 
810    7528591.28    4825542.38 
811    7528591.55    4825529.07 
812    7528591.34    4825527.92 
813    7528590.63    4825526.85 
814    7528588.99    4825526.04 
815    7528579.41    4825524.39 
816    7528568.90    4825522.55 
817    7528557.44    4825520.54 
818    7528546.93    4825705.52 
819    7528547.11    4825704.24 
820    7528547.39    4825702.97 
821    7528547.76    4825701.72 
822    7528548.21    4825700.51 
823    7528548.74    4825699.33 
824    7528549.36    4825698.18 
825    7528550.05    4825697.09 
826    7528550.82    4825696.05 
827    7528551.67    4825695.06 
828    7528552.58    4825694.13 
829    7528557.25    4825689.69 
830    7528561.49    4825685.67 
831    7528564.31    4825682.99 
832    7528590.47    4825658.14 
833    7528592.11    4825656.52 
834    7528593.69    4825654.83 
835    7528595.20    4825653.07 
836    7528600.53    4825645.39 
837    7528601.00    4825644.37 
838    7528601.50    4825643.40 
839    7528602.03    4825642.41 
840    7528602.75    4825641.19 
841    7528603.50    4825640.00 
842    7528604.30    4825638.84 
843    7528605.15    4825637.71 

844    7528606.03    4825636.61 
845    7528606.95    4825635.54 
846    7528607.91    4825634.51 
847    7528608.91    4825633.51 
848    7528609.94    4825632.55 
849    7528611.01    4825631.62 
850    7528612.11    4825630.74 
851    7528623.45    4825619.39 
852    7528645.30    4825592.31 
853    7528645.85    4825591.23 
854    7528646.39    4825590.13 
855    7528646.91    4825589.02 
856    7528647.41    4825587.91 
857    7528647.90    4825586.79 
858    7528648.36    4825585.65 
859    7528657.21    4825563.52 
860    7528657.98    4825561.55 
861    7528658.72    4825559.57 
862    7528659.43    4825557.57 
863    7528660.11    4825555.57 
864    7528660.76    4825553.55 
865    7528661.38    4825551.53 
866    7528661.96    4825549.49 
867    7528662.52    4825547.45 
868    7528663.04    4825545.40 
869    7528663.53    4825543.34 
870    7528663.99    4825541.27 
871    7528664.42    4825539.20 
872    7528664.81    4825537.12 
873    7528665.18    4825535.03 
874    7528665.51    4825532.94 
875    7528665.81    4825530.85 
876    7528666.08    4825528.75 
877    7528666.31    4825526.64 
878    7528666.51    4825524.53 
879    7528666.68    4825522.42 
880    7528666.82    4825520.31 
881    7528666.92    4825518.20 
882    7528667.00    4825516.08 
883    7528667.03    4825513.96 
884    7528667.04    4825511.85 
885    7528667.02    4825509.73 
886    7528666.96    4825507.61 
887    7528666.87    4825505.50 
888    7528666.74    4825503.38 
889    7528666.59    4825501.27 
890    7528666.40    4825499.16 
891    7528666.18    4825497.06 
892    7528665.92    4825494.96 
893    7528665.64    4825492.86 
894    7528665.32    4825490.76 
895    7528638.89    4825307.33 
896    7528629.96    4825328.25 
897    7528630.44    4825329.55 
898    7528655.79    4825488.14 
899    7528656.43    4825492.18 
900    7528656.70    4825493.93 
901    7528656.94    4825495.67 
902    7528657.16    4825497.42 
903    7528657.35    4825499.17 
904    7528657.52    4825500.92 
905    7528657.67    4825502.68 
906    7528657.79    4825504.44 
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907    7528657.89    4825506.20 
908    7528657.96    4825507.96 
909    7528658.01    4825509.72 
910    7528658.04    4825511.48 
911    7528658.04    4825513.24 
912    7528658.02    4825515.00 
913    7528657.97    4825516.77 
914    7528657.90    4825518.53 
915    7528657.80    4825520.29 
916    7528656.34    4825533.33 
917    7528656.04    4825535.05 
918    7528655.72    4825536.76 
919    7528655.38    4825538.48 
920    7528655.02    4825540.18 
921    7528654.63    4825541.89 
922    7528654.22    4825543.58 
923    7528653.78    4825545.27 
924    7528653.33    4825546.96 
925    7528652.85    4825548.64 
926    7528652.34    4825550.31 
927    7528651.82    4825551.97 
928    7528651.27    4825553.63 
929    7528650.70    4825555.28 
930    7528650.11    4825556.92 
931    7528649.49    4825558.56 
932    7528648.85    4825560.18 
933    7528640.00    4825582.31 
934    7528639.38    4825583.81 
935    7528638.72    4825585.29 
936    7528638.03    4825586.75 
937    7528637.29    4825588.20 
938    7528636.52    4825589.63 
939    7528635.71    4825591.03 
940    7528634.87    4825592.42 
941    7528634.00    4825593.78 
942    7528633.08    4825595.12 
943    7528632.14    4825596.44 
944    7528631.16    4825597.73 
945    7528630.15    4825598.99 
946    7528629.10    4825600.23 
947    7528628.03    4825601.45 
948    7528626.92    4825602.63 
949    7528602.51    4825628.14 
950    7528601.42    4825629.32 
951    7528600.36    4825630.52 
952    7528599.33    4825631.76 
953    7528598.34    4825633.02 
954    7528597.38    4825634.31 
955    7528596.46    4825635.63 
956    7528591.02    4825643.66 
957    7528589.81    4825645.37 
958    7528588.53    4825647.02 
959    7528587.17    4825648.61 
960    7528585.76    4825650.14 
961    7528584.60    4825651.31 
962    7528563.48    4825671.69 
963    7528553.06    4825681.76 
964    7528553.33    4825682.73 
965    7528551.98    4825683.77 
966    7528550.65    4825684.30 
967    7528549.23    4825684.50 
968    7528547.81    4825684.33 
969    7528546.47    4825683.82 

970    7528545.30    4825683.00 
971    7528544.37    4825681.91 
972    7528543.74    4825680.63 

 
Катастарске тачке које задржавају своје 

координате од 1 до 459 приказане су у графичком 
прилогу црном бојом. 

Тачке преузете из ПДР „СРЦ Расина“ приказане 
су у графичком прилогу зеленом бојом. 

 
Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-563/22           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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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  одржа-
ној дана 08.07.2022. године, донела је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

“ЖЕЛЕЗНИЧКА 1“ 
 
1. УВОД 
 
Важећи план детаљне регулације Железничка 1 

донет је 2018.г, а 2019. г. донете су и измене и допуне 
плана које су обухватиле к.п.бр. 2570/55 КО 
Крушевац која је такође обухваћена овим изменама. 

Изменама и допунама из 2019. г. ова катастарска 
парцела (површине 22,6 aра) опредељена je за 
комуналну делатност – изградњу котларнице за 
производњу топлотне енергије за грејање са 
природним гасом као енергентом и за изградњу гасне 
мерно регулационе станице, а за потребе насеља 
Уједињене нације како би се обезбедио евентуални 
додатни и резервни капацитет топлотне енергије. 
Планирано решење није реализовано. 

Сагледавањем и других рационалнијих 
техничких решења за лоцирање ове топлане, као и 
захтева имаоца права на земљишту (подносилац 
иницијативе) да је његова локација целовита тек са 
обе катастарске парцеле (2570/55 и 2570/50), које 
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заједно чине локацију од 45,3 aра, измене и допуне 
које следе у суштини враћају планирану намену 
(комерцијалне делатности) онако како је то било 
првобитно планирано. 

Овим изменама и допунама се додатно 
прецизирају поједине одредбе из важећег плана за 
које је обрађивач плана сматрао да су неопходне ради 
примене и реализације плана (исправља се 
неусаглашеност положаја грађевинске и регулационе 
линије са наменом површина и грешка у приказу 
намене површина у графичком прилогу). 

 
Правни основ 
 
Правни основ за израду Изменa и допунa плана 

детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу:  
• Закон 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); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник 
РС“, бр. 32/19); 

• Одлука о изради Измене и допуне плана 
детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу, бр. 
350-228/2022 од 18.3.2022.г. („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 9/22); 

• Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Измене и допуне плана детаљне 
регулације „Железничка 1“ у Крушевцу, бр. 350-
190/2022 од 14.3.2022.г. („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 9/22). 

 
Плански основ 
 
Плански основ за израду Измене и допуне плана 

детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу: 
• План генералне регулације Центар („Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 14/16, 11/18 и 16/19) 
 
Обухват измена 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/18 и 
13/19) у делу к.п.бр. 2570/55, 2570/50 и 2570/5 (део) 
све КО Крушевац, површине 54,61 ара, и то: 

(1) текстуални део плана у деловима који се 
односи на промену планиране намене површина и 
површина јавне намене, и то у: 

• поглавље 2. Правила уређења, 2.2. Подела на 
карактеристичне зоне и целине, детаљна намена 
површина и објеката и могућих компатибилних 
намена са билансом површина, 2.2.2. Урбанистичка 
целина Б,  

• поглавље 2. Правила уређења,  2.3. Услови за 
уређење и изградњу површина и објеката јавне 
намене са пописом парцела, 2.3.1. Површине и 
објекти јавне намене,  

• поглављe 2. Правила уређења, 2.3. Услови за 
уређење и изградњу површина и објеката јавне 
намене са пописом парцела, 2.3.1. Површине и 

објекти јавне намене, Попис парцела за јавне 
површине, садржаје и објекте 

• поглавље 2. Правила уређења, 2.4. Услови за 
изградњу саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
2.4.4. Топлотна енергија – Енергофлуиди, Топлотна 
енергија 

• поглавље 2. Правила уређења, 2.4. Услови за 
изградњу саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
2.4.4. Топлотна енергија – Енергофлуиди, Гасифи-
кација 

• поглавље 2. Правила уређења, 2.7. Услови и 
мере заштите простора, 2.7.2. Услови и мере 
заштите животне средине 

• поглавље 3. Правила грађења, 3.5. Правила за 
изградњу контејнерске гасне котларнице (2) делове 
графичких прилога у границама обухвата ових 
Измена и допуна плана детаљне регулације, и то у 
прилозима: 

• План постојећег стања (лист бр. 1) 
• Планирана намена површина (лист бр. 2) 
• План нивелације и регулације (лист бр. 3) 
• Аналитичко геодетски елементи за пренос 

(лист бр. 4) 
• План енергофлуида (лист бр. 7) 
 
Измене у графичком делу плана се односе на 

измене у постојећој и планираној намени површина, 
планираној регулацији, грађевинским парцелама за 
површине јавне намене, као и у плану енергофлуида, 
а све у обухвату предметних Измена и допуна плана. 

 
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ 

ДЕЛУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Измене и допуне обухватају измену и допуну 

Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 14/18 и 
13/19), у следећим деловима: 

 
(1) 

У поглављу 2. Правила уређења, наслов 2.2. 
Подела на карактеристичне зоне и целине, детаљна 
намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена са билансом површина, 
поднаслов 2.2.2. Урбанистичка целина Б, у пасусу 
који гласи: 

„Урбанистичка целина Б - укупне површине 
6,14ха, са планираном наменом комерцијалне 
делатности типа КД-01 које подразумевају 
трговачко - пословне центре, велике маркете, 
пословне објекте, сервисе и сл., који се организују на 
нивоу блока или дела блока и планирана комунална 
инфраструктура (контејнерска гасна котларница) 
на к.п.бр. 2570/55 КО Крушевац.“  

Брише се део овог пасуса: „и планирана 
комунална инфраструктура (контејнерска гасна 
котларница) на к.п.бр. 2570/55 КО Крушевац“. 

Тако на овај пасус након брисања дела текста 
гласи: 

„Урбанистичка целина Б - укупне површине 
6,14ха, са планираном наменом комерцијалне 
делатности типа КД-01 које подразумевају трговачко 
- пословне центре, велике маркете, пословне објекте, 
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сервисе и сл., који се организују на нивоу блока или 
дела блока.“ 

 
(2) 

У поглављу 2. Правила уређења, наслов 2.3. 
Услови за уређење и изградњу површина и објеката 
јавне намене са пописом парцела, поднаслов 2.3.1. 
Површине и објекти јавне намене, у делу текста који 
гласи:    

„- Површине на којима су изграђени објекти 
инфраструктуре (електро и водопривредни објекти) 
и планирани објекти техничке и комуналне 
инфраструктуре у функцији енергетске делатности 
(ТС, ТТ, ГМРС, МРС, топлана/котларница) и сл.“ 

 
Брише се део текста у загради у тој реченици који 

гласи: „ГМРС, МРС, топлана/котларница)“ 
Тако да овај пасус након брисања дела текста: 
„- Површине на којима су изграђени објекти 

инфраструктуре (електро и водопривредни објекти) и 
планирани објекти техничке и комуналне 
инфраструктуре у функцији енергетске делатности 
(ТС, ТТ) и сл.“ 

 
(3) 

У поглављу 2. Правила уређења, наслов 2.3. 
Услови за уређење и изградњу површина и објеката 
јавне намене са пописом парцела, поднаслов 2.3.1. 
Површине и објекти јавне намене, поднаслов 
ПОПИС ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ, брише се текст са следећим 
садржајем: 

„ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 12 (комунални 
објекти) се састоји од целе катастарске парцеле бр. 
2570/55 К.О. Крушевац.“  

 
(4) 

У поглављу 2. Правила уређења, наслов 2.4. 
Услови за изградњу саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре, поднаслов 2.4.4. Топлотна енергија 
- Енергофлуиди, Топлотна енергија брише се текст 
који гласи: 

„За потребе снабдевања топлотном енергијом 
западног дела града Крушевца планира се 
Контејнерска гасна котларница, капацитета 2x4,5 
МW, на К.П.2570/55 КО Крушевац. 

Повезивање новопланиране контејнерске гасне 
котларнице и постојећег топлификационог система 
планирано је топловодом ДН200. Топловод је 
планиран у тротоарима и коловозима улица Мијатов 
чаир и Милетине буне, дужине 380м.“ 

Уноси се нови текст са следећим садржајем: 
„На подручју ПДР „Железничка 1“ ЈКП „Градска 

топлана“ не планира изградњу инсталација градског 
топлификационог система.“ 

 
(5) 

У поглављу 2. Правила уређења, наслов 2.4. 
Услови за изградњу саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре, поднаслов 2.4.4. Топлотна енергија 
- Енергофлуиди, Гасификација брише се други пасус 
текста који гласи: 

„За новoпланирану контејнерску гасну котлар-
ницу у улици Mилетине буне, планира се мерно-
регулациона станица Г-650, капацитета 1000 Sm 3 
/h и прикључни челични гасовод, димезије Ø60,3 мм. 
Прикључни гасовод планира се у тротоарима и 
коловозима улица Краља Милутина и Милетине буне, 
дужине око 500 м.“ 

 
У поглављу 2. Правила уређења, наслов 2.7. 

Услови и мере заштите простора, поднаслов 2.7.2. 
Услови и мере заштите животне средине, брише се 
део текста који гласи:    

 
„Обавезне мере за објекте производње енергије 

– контејнерска котларница 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
 
1. Применити савремене, еколошки прихватљиве 

техничке нормативе и стандарде прописане за 
изградњу, коришћење и одржавање ове врсте 
објеката.  

2. Применити одговарајуће мере заштите, 
односно опрему, техничка и технолошка решења - 
најбоље доступне технологије (BAT), којима се 
обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух 
задовољава прописане граничне вредности. 

3. У току пробног рада, извршити почетно 
мерење емисије гасова и извештај са резултатима 
извршених мерења доставити надлежном органу. У 
случају да концентрације загађујућих материја у 
емитованим гасовима прелазе прописане граничне 
вредности, спровести поступак подешавања 
параметара уређаја, ради постизања прописаних 
захтева емисије. 

4. Спроводити претходно наведене опште мере 
заштите животне средине које се односе на 
заштиту ваздуха и вода од загађивања и прибавити 
одговарајућа решења на основу Закона о процени 
утицаја на животну средину. 

5. Поступање са отпадом и отпадnим 
материјама на локацији укључити у постојећи 
систем управљања отпадом у складу са прописима.   

6. Инсталације гасовитог / течног горива 
извести и опремити у складу са прописаним 
техничким условима и стандардима за ове типове 
инсталација. 

7. Гасовито и течно гориво складиштити у 
складу са Законом и другим прописима, којима се 
уређују услови чувања и начин поступања са овом 
врстом материја. 

8. Пројектовати и извести одговарајућу звучну 
заштиту, којом се обезбеђује да бука која се емитује 
при прописаним условима коришћења и одржавања 
уређаја и опреме, не прекорачује прописане граничне 
вредности. 

9. При пуштању у рад извршити контролно 
мерење нивоа буке на граници локације у односу на 
режим рада објекта, а у случају да измерени нивои 
буке прелазе дозвољене вредности, побољшати 
звучну изолацију према осетљивим и угроженим 
објектима.  
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10. Звучну баријеру извести од одговарајућег 
материјала и адекватне висине како би се 
обезбедило смањење нивоа буке на граници локације 
у оквиру дозвољених вредности за дан и за ноћ. 

 
11. Планирати и спроводити мере заштите од 

евентуалног удеса (пожар, изливање, цурење и сл.) и 
мере за отклањање последица у случају удесних 
ситуација.  

 
12. Спроводити програм праћења утицаја рада 

објекта на животну средину, који се односи на 
мерења емисије загађујућих материја у ваздух и 
праћење квалитета испуштених отпадних вода, у 
складу са важећим прописима.“ 

 
(7) 

У поглављу 3. Правила грађења, наслов 3.5. 
Правила за изградњу контејнерске гасне котларнице 
брише се исти наслов и брише се комплетан текст у 
оквиру тог наслова:    

 
„3.5. Правила за изградњу контејнерске гасне 

котларнице  
 
Локација за Гасну котларницу опредељена је у 

оквиру катастарске парцеле бр. 2570/55 КО Кру-
шевац и приказана у графичким прилозима.  

Гасна котларница је планираног капацитета                
2 x 4,5 МW, а тип објекта је контејнерска котларница. 

   
Максимална спратност објекта је П.  
 
Положај објеката на парцели у графичком 

прилогу бр. 2. План енергофлуида.“ 
 
 
3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ  
    И ДОПУНЕ ПЛАНА 
 
3.1. Графички прилози 
 
Саставни део Измене и допуне плана су следећи 

графички прилози: 
1. План постојећег стања (размера 1:500); 
2. Планирана намена површина (размера 1:500); 
3. План нивелације и регулације (размера 1:500); 
4. Аналитичко геодетски елементи за пренос 

(размера Р 1:500); 
5. План енергофлуида (размера 1: 500); 
Графички прилози 1, 2, 3, 4 и 5 су израђени за 

обухват Измене и допуне плана. 
Графички прилози 1, 2, 3, 4 и 5 у граници 

обухвата Измена и допуна, у потпуности мењају 
истоимене графичке прилоге Плана детаљне 
регулације „Железничка 1“ у Крушевцу („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 14/18 и 13/19). 

 
 
 
 

3.2. Ступање на снагу Измене и допуне плана 
 
Ове Измене и допуне Плана ступају на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Крушевца”. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 350-564/22           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 144. став.1. Закона o општем 

управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16), 
члана 47а став 3. Закона о планирању и изградњи 
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/2018, 31/19 37/19-други закон, 9/20 и 52/21), члана 
22. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, број 15/2018),  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 08.07.2022. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ИСПРАВЉА СЕ ГРЕШКА у Плану генералне 

регулације „Центар“ у Крушевцу (“Службени лист 
града Крушевца”, бр. 14/2016) који је донела 
Скупштина града Крушевца, дана 13.12.2016. године. 

У Плану генералне регулације „Центар“ у 
Крушевцу („Службени лист града Крушевца”, бр. 
14/2016) дошло је до техничке грешке у текстуалном 
делу плана, и то: 

 
У поглављу 4. Смернице за спровођење плана, 

4.1 Подручја за директну примену плана, иза првог 
става потребно је додати следећи став: 

 
„Примена Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник 
РС“, бр. 22/15) је једино могућа за параметре који 
планом нису одређени.“ 

 
II - Решење о исправци из тачке I овог Решења, 

биће уписано у изворник Плана. 
 
III - Овo Решење производи правно дејство, од 

дана од кога производи правно дејство План из тачке 
I овог решења. 

 
IV - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-565/22           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 
15. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод-Крушевац“ 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/13 – 
Пречишћен текст 4/15 и 9/16) и члана 22. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 08.07.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац број 
29/3 од 16.06.2022. године којом се усвајају измене и 
допуне Програма пословања ЈКП „Водовод-Кру-
шевац“ Крушевац за 2022. годину на следећи начин: 

 
„I - у Прилогу 15 брише се  у целости табела: 
 
„ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“ и 
замењује са новом табелом: „Планирана финансијска 
средства за набавку добара, радова и услуга“  (у 
прилогу).  

 
II - У Прилогу 16:, брише се у целости табела: 

„ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ и замењује са новом 
табелом: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА„ (у прилогу)      

      
Табеле наведене под I и II, чине саставни део ове 

Одлуке. 
Све остало садржано у Програму пословања ЈКП 

“Водовод Крушевац“ Крушевац за 2022. годину 
остаје на снази. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-33/22           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 117. став 3.тачка 1. и 3, става 4. 

и 6. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 22.  Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца”, број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној  дана 08.07.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ   

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
,,ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" КРУШЕВАЦ 
 
I   - РАЗРЕШАВА СЕ  Школски одбор  Основне 

школе ,,Доситеј Обрадовић,, у Крушевцу и то: 

 
-Милан Марић, представник локалне само-

управе, 
-Драган Сијић, представник локалне самоуправе, 
-Снежана Лукић, представник локалне 

самоуправе, 
-Драган Прибановић, представник Савета  роди-

теља, 
-Драгана Димитријевић,  представник Савета 

роди-теља, 
-Драгана Радојковић, представник Савета роди-

теља, 
-Маја Лазаревић, представник Наставничког 

већа, 
-Александар Голубовић, представник Наставни-

чког већа, 
-Владимир Јевремовић, представник Наставни-

чког већа. 
 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ  Школски одбор  Основне 

школе ,,Доситеј Обрадовић,, у Крушевцу и то: 
 
1. Душан Милојковић, доктор медицине, 

представник локалне самоуправе, 
2. Стефан Лазаревић, правни техничар, 

представник локалне самоуправе, 
3. Славко Вељковић, конобар, представник 

локалне самоуправе, 
4. Војкан Стевановић, дипл. економиста из 

Крушевца, представник Савета родитеља, 
5. Ивица Бекрић, проф.технике и информатике 

из Крушевца , представник Савета родитеља, 
6. Драгана Милићевић, проф. енглеског језика 

из Кошева, представник Савета родитеља, 
7. Горица Ивановић, наставник физике и 

технике и технологије  из Крушевца, представник 
Наставничког већа, 

8. Драгана Јовановић, наставник разредне 
наставе из Крушевца, представник Наставничког 
већа, 

9. Светлана Јовановић, наставник разредне 
наставе из Крушевца, представник Наставничког 
већа. 

 
III  - Мандат именованим члановима Школског 

одбора траје четири године. 
 
IV  - Ово Решење ће се примењивати наредног 

дана од дана доношења. 
 
V   - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-321/22           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
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На основу члана 116. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 
88/17, 27/18- др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 15/18),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 08.07.2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ 

ОДБОРА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школских одбора 

основних школа на територији града  Крушевца и то:  
 
1. ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' КРУШЕВАЦ 
 
1.  Марко Алуровић, инж. прехрамбене техно-

логије, представник локалне самоуправе,  
2.  Јован Ћирковић, дипл.историчар уметности, 

представник локалне самоуправе,  
3.  Марија Стојковић, медицинска сестра, 

представник локалне самоуправе, 
4. Марија Веслигај, дипл. инжењер агроеко-

номије из Крушевца, представник Савета родитеља, 
5. Оливера Петровић,  дипломирани еконо-

миста из Крушевца, представник Савета родитеља, 
6.  Јелена Бурлица Марковић, дипломирани 

правник из Крушевца,  представник Савета роди-
теља, 

7. Ивица Павловић, дипломирани математичар, 
представник Наставничког већа, 

8. Сандра Стефановић Ђорђевић, професор 
разредне наставе, представник Наставничког већа, 

9. Весна Сарић, професор техничког 
образовања, представник Наставничког већа. 

 
2. ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“ 

КРУШЕВАЦ 
 
1.  Владимир Мандушић, дипл. информатичар, 

представник локалне самоуправе,  
2.  Оливера Милановић, проф. технике и 

информатике, представник локалне самоуправе,  
3.  Сандра Антић, струковни економиста, 

представник локалне самоуправе, 
4. Драган Рисовић,  доктор медицине из 

Крушевца, представник Савета родитеља, 
5. Јелена Живковић, адвокат из Крушевца, 

представник Савета родитеља, 
6. Марина Раденовић, израђивач хемијских 

производа из Крушевца, представник Савета 
родитеља, 

7. Владимир Лозанац, професор математике , 
представник Наставничког већа, 

8. Радован Петровић, професор разредне 
наставе, представник Наставничког већа, 

9. Данијела Кресовић, професор разредне 
наставе, представник Наставничког већа. 

 

3. ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 
КРУШЕВАЦ 

 
1. Ивана Живановић, хемијско технолошки 

техничар, представник локалне самоуправе,  
2. Јелена Ђукић, грађевински техничар, 

представник локалне самоуправе,  
3. Марина Стефановић, медицинска сестра , 

представник локалне самоуправе, 
4. Бојан Јанићијевић, дипломирани инжењер 

електротехнике из  Крушевца,  представник Савета 
родитеља, 

5. Душан Максимовић, дипломирани менаџер 
из Крушевца, представник Савета родитеља, 

6. Весна Срејић, дипломирани васпитач из 
Мудраковца, представник Савета родитеља, 

7. Срђан Бојић, професор енглеског језика, 
представник Наставничког већа, 

8. Љиљана Стојановић, проф. српског језика и 
књижевности, представник Наставничког већа, 

9. Добривоје Марјановић, проф.технике и 
информатике, представник Наставничког већа. 

 
4. ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1. Кристина Јовановић, мастер економиста у 

банкарству, представник локалне самоуправе,  
2.  Милица Миленковић Јовановић,  

дипломирани психолог, представник локалне 
самоуправе,  

3.  Југослав Маринковић, економски техничар, 
представник локалне самоуправе, 

4. Марија Зурак, менаџер из Крушевца, 
представник Савета родитеља, 

5. Тамара Алексић, дипломирани правник из 
Крушевца, представник Савета родитеља,  

6. Александар Станковић, дипл. економиста из 
Крушевца,представник Савета родитеља, 

7. Мирела Ралић, проф. хемије, представник 
Наставничког већа, 

8. Весна Богдановић, наставник разредне 
наставе, представник Наставничког већа,  

9. Бојан Николић, проф. историје, представник 
Наставничког већа. 

 
5. ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1.  Миона Радовановић, дипл. инж. пољопри-

вреде, представник локалне самоуправе, 
2.  Дијана Павловић, струковни физиотерапеут, 

представник локалне самоуправе, 
3.  Ивана Димитријевић, санитарни инспектор, 

представник локалне самоуправе. 
4. Богдан Вјештица, мерно регулациони 

техничар из Крушевца, представник Савета 
родитеља, 

5. Бојана Живковић, дипл. правник из 
Крушевца,  представник Савета родитеља, 

6. Горан Миленковић, дипл. правник из Текија, 
представник Савета родитеља, 

7. Сања Младеновић, дипл. филолог за српски 
језик и књижевност, представник Наставничког већа,  
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8. Ивана Обрадовић, професор физичке 
културе, представник Наставничког већа, 

9. Ана Мијаиловић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа. 

 
6. ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

КРУШЕВАЦ 
 
1. Марина Ђорђевић, струковни васпитач, 

представник локалне самоуправе, 
2.  Миљана Петровић, дипл. учитељ, 

представник локалне самоуправе,  
3.  Ружица Петронијевић Станковић, наставник 

разредне наставе, представник локалне самоуправе, 
4.  Новица Стефановић, мастер информатичар 

из Дедине, представник Савета родитеља, 
5. Ана Рајковић, наставник разредне наставе из 

Макрешана, представник Савета родитеља,  
6.  Милена Томић, дипломирани географ из 

Крушевца, представник Савета родитеља, 
7.  Владан Марковић, наставник верске наставе, 

представник Наставничког већа, 
8.  Снежана Стајковић, наставник верске 

наставе, представник    Наставничког већа, 
9.  Весна Бојић, наставник математике, 

представник Наставничког већа. 
 
7.  ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“ ВЕЛИКИ КУПЦИ 
 
1.  Александар Аксентијевић, струк. инж. 

електротехнике и рачунарства, представник локалне 
самоуправе,  

2.  Сандра Павловић, физиотерапеутски 
техничар, представник локалне самоуправе,  

3.  Сандра Стојадиновић, мастер дефектолог, 
представник локалне самоуправе, 

4. Ивана Пантић, техничар друмског саобраћаја 
из Себечевца, представник Савета родитеља, 

5. Слободан Милојевић, инжењер менаџмента 
из Себечевца, представник Савета родитеља, 

6. Јелена Аксентијевић, медицински техничар 
из Штитара, представник Савета родитеља, 

7. Иван Шиљић, професор физике, представник 
Наставничког већа, 

8. Гордана Поповић, професор разредне  
наставе, представник Наставничког већа, 

9. Ивица Ђорђевић, наставник верске наставе, 
представник Наставничког већа. 

 
8. ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“ ГОРЊИ 

СТЕПОШ 
 
1.  Тамара Милутиновић, мастер филолог 

србиста, представник локалне самоуправе, 
2.  Јелена Ђокић, мастер професор језика 

(енглески језик), представник локалне самоуправе,  
3.  Татјана Гајић, проф. енглеског језика и 

књижевности, представник локалне самоуправе, 
4. Далибор Вукићевић, медицински техничар из 

Јабланице, представник Савета родитеља, 
5. Сања Мијајловић , дипл. правник из Доњег 

Степоша, представник Савета родитеља, 

6. Владица Миленковић, пољопривредни 
техничар из Шаврана, представник Савета родитеља, 

7. Јелена Трнавац, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа, 

8. Јасмина Костић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа, 

9. Драгана Тодосијевић, професор разредне 
наставе, представник Наставничког већа. 

     
9. ОШ „ЖАБАРЕ“  ЖАБАРЕ 
 
1. Ивица Радојевић, столар, представник 

локалне самоуправе,  
2. Ненад Јовановић, пољопривредни техничар, 

представник локалне самоуправе, 
3. Градимир Мијатовић, руковалац 

грађевинских машина, представник локалне 
самоуправе, 

4. Катица Мијајловић из Лукавца, представник 
Савета родитеља, 

5. Милица Миљаковић из Лукавца, представник 
Савета родитеља, 

6. Весна Терзић из Жабара, представник Савета 
родитеља, 

7. Бобан Алексић, наставник физичког 
васпитања, представник Наставничког већа, 

8. Мирјана Малинић, наставник разредне 
наставе, представник  Наставничког већа, 

9. Јелена Кљајић, наставник разредне наставе, 
представник Наставничког већа. 

 
10. ОШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“ ЈАСИКА 
 
1. Светислав Бошковић, машински техничар, 

представник локалне самоуправе, 
2. Данијела Јевремовић, професор разредне 

наставе, представник локалне самоуправе,  
3. Тијана Весић, спец. струковни васпитач, 

представник локалне самоуправе, 
4. Зоран Маринковић, дипломирани економи-

ста из Јасике, представник Савета родитеља, 
5. Марија Милосављевић, машински техничар  

за компјутерско конструисање из Велике Крушевице, 
представник Савета родитеља, 

6. Милена Димитријевић, израђивач хемијских 
производа из Срња, представник Савета родитеља,  

7. Маја Стојановић, професор  разредне 
наставе, представник Наставничког већа, 

8. Јована Бабић, професор разредне наставе, 
представник Наставничког већа, 

9. Сања Мијајловић, професор географије, 
представник Наставничког већа. 

 
11. ОШ „ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“ 

ПАРУНОВАЦ 
 
1.  Александра Чаловеић Богојевић, мастер 

учитељ, представник локалне самоуправе,  
2. Драган Блажић, дипл. саобраћајни инжењер, 

представник локалне самоуправе, 
3. Ирина Миљковић, професор, представник 

локалне самоуправе,  
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4. Слободан Петровић, приватни предузетник 
из Паруновца, представник Савета родитеља, 

5. Милена Петковић из Паруновца, представник 
Савета родитеља, 

6. Срећко Радосављевић, приватни предузетник 
из Паруновца, представник Савета родитеља, 

7. Светлана Грандов, проф. разредне наставе, 
представник Наставничког већа, 

8. Нела Стефановић, проф. разредне наставе, 
представник Наставничког већа, 

9. Дејан Миловановић, мастер музичар, 
представник Наставничког већа. 

 
12. ОШ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ 

КОРЧАГИН“ ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ 
 
1. Љубиша Стевановић, ветеринарски техничар, 

представник локалне самоуправe, 
2. Берислав Митић, угоститељ, представник 

локалне самоуправе, 
3. Славиша Петровић, новинар, представник 

локалне самоуправе, 
4. Надица Јевтић, трговац из Каоника, 

представник Савета родитеља, 
5. Данијела Ваљаревић, дипл. биолог-еколог из 

Великог Шиљеговца, представник Савета родитеља, 
6. Марко Лазић, физичко обезбеђење из Рибара, 

представник Савета родитеља, 
7.  Слађана Марјановић, наставник разредне 

наставе, представник Наставничког већа, 
8. Иван Милошевић, професор техничког 

образовања, представник Наставничког већа,  
9. Наташа Николић, наставник српског језика и 

књижевности, представник Наставничког већа. 
 
13. ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“ 

ДВОРАНЕ 
 
1. Јелена Живојиновић, дипломирани правник, 

представник локалне самоуправе,  
2. Кристина Радојичић, лабораторијски 

техничар, представник локалне самоуправе,  
3. Милан Радовановић, дипломирани правник, 

представник локалне самоуправе,  
4. Весна Вулетић, корпорацијски трговац из 

Дворана, представник Савета родитеља, 
5. Зоран Ковачевић, аутомеханичар  из Пољака, 

представник Савета родитеља,  
6. Марина Лазић, економски техничар  из 

Здравиња, представник Савета родитеља, 
7. Драган Лазић, наставник физичког 

васпитања, представник Наставничког већа, 
8. Биљана Јовановић Поповић, наставник 

биологије, представник Наставничког већа, 
9. Драгица Стајковић, наставник разредне 

наставе, представник Наставничког већа. 
 
14.  ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“ КОЊУХ 
 
1. Мирослав Алексић, економски техничар, 

представник локалне самоуправе, 
2. Драган Петровић, дипл. инж. воћарства и 

економије, представник локалне самоуправе 

3.  Драган Нешић, дипломирани економиста, 
представник локалне самоуправе, 

4. Дејан Вукојевић, наставник информатике, 
представник Наставничког већа,  

5.  Мирјана Јанковић, педагог школе, 
представник Наставничког већа ,  

6. Сунчица Ћирић, наставник разредне наставе,  
представник Наставничког већа, 

7. Оливера Тимотијевић из Љубаве, представ-
ник Савета родитеља,  

8. Ана Спасојевић из Коњуха,  представник 
Савета родитеља, 

9. Драган Вучићевић из Лазаревца,  представ-
ник Савета родитеља. 

 
 
15. ОШ "ВАСА ПЕЛАГИЋ" ПАДЕЖ 
 
1. Светлана Цветковић, дипломирани правник, 

представник локалне самоуправе,  
2. Славко Милошевић, пољопривредник, 

представник локалне самоуправе,  
3. Томислав Матић, машинбравар,  представник 

локалне самоуправе, 
4. Тамара Петронијевић, економски техничар из 

Падежа, представник Савета родитеља,  
5. Светлана Петковић, дипл. економиста из 

Падежа, представник Савета родитеља, 
6. Оливера Весић, домаћица из Падежа, 

представник Савета родитеља, 
7. Мариника Станојевић, наставник енглеског 

језика, представник Наставничког већа, 
8. Ана Јовановић, професор српског језика, 

представник Наставничког већа, 
9. Марија Рутић, професор разредне наставе, 

представник Наставничког већа. 
 
 
16. ОШ „СВЕТИ САВА“  ЧИТЛУК 
 
1. Драган Ракић, економски техничар, 

представник локалне самоуправе ,  
2. Александар Пајић, мастер проф. спорта, 

физ.васпитања и кинези терапије, представник 
локалне самоуправе,  

3. Топлица Ристић, машински инжењер, 
представник локалне самоуправе, 

4. Ивана Маринковић, дипломирани 
економиста из Беговог Брда, представник Савета 
родитеља, 

5. Марјан Николић, професор музичке културе 
из Читлука, представник Савета родитеља, 

6. Снежана Савић Бојић, дипломирани 
фармацеут из Глободера, представник Савета 
родитеља,  

7. Зорана Галић, професор енглеског језика и 
књижевности, представник Наставничког већа, 

8. Сања Јовановић, професор педагогије, 
представник Наставничког већа, 

9. Јелена Апостоловић, професор енглеског 
језика и књижевности, представник Наставничког 
већа. 
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17. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“ 

 
1. Игор Шљивић, дипломирани  економиста, 

представник локалне самоуправе,  
2. Љупче Радивојевић, спец. за израду хем. 

производа, представник локалне самоуправе,  
3. Јелена Јаковљевић, економиста, представник 

локалне самоуправе, 
4. Слађана Николић, хемијски техничар из 

Крушевца, представник Савета родитеља, 
5. Марија Јовановић, наставник разредне 

наставе из Крушевца, представник Савета родитеља, 
6. Дејан Јовановић, машински техничар из 

Крушевца, представник Савета родитеља, 
7. Оливера Зајић, наставник предметне и 

практичне наставе за подручје рада текстилство и 
кожарство, представник Наставничког већа, 

8. Лидија Младеновска, наставник дефектолог,  
представник Наставничког већа, 

9. Небојша Новаковић, наставник предметне и 
практичне наставе за подручје рада геодезија и 
грађевинарство,  представник Наставничког већа. 

 
18. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН 

ХРИСТИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1.  Лидија Матејић Јовановић, дипломирани 

економиста, представник локалне самоуправе,  
2.  Милена Зајић, дипломирани економиста, 

представник локалне самоуправе,  
3. Светлана Живадиновић, хемијски техничар, 

представник локалне самоуправе, 
4. Силвана Николић из Крушевца,  представник 

Савета родитеља,  
5. Дарко Минић из Крушевца, представник 

Савета родитеља, 
6. Владан Цветковић из Крушевца, представник 

Савета родитеља,  
7. Павле Панин, дипл. музичар-соло певач, 

представник Наставничког већа,  
8. Бобан Николић, дипл. музичар-акордеониста, 

представник Наставничког већа, 
9. Милан Вучић, мастер музичке уметности –

акордеониста, представник Наставничког већа. 
 
II  - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школских одбора 

средњих  школа на територији града  Крушевца и то:  
 
1. ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ 
 
1. Иван Манојловић, дипл. економиста,  

представник локалне самоуправе,  
2. Живомир Миленковић, новинар,  

представник локалне самоуправе,  
3. Јелена Савић, мастер учитељ,  представник 

локалне самоуправе, 
4. Јовица Весић, дипл. правник из Крушевца, 

представник Савета родитеља, 
5. Данијела Рајковић, дипл. правник из 

Крушевца, представник Савета родитеља,  
6. Јелена Марковић, проф.разредне наставе из 

Крушевца, представник Савета родитеља,  

7. Маријана Нађ Мељкути, проф. француског 
језика и књижевности, представник Наставничког 
већа, 

8. Невена Плавшић, проф. физичке културе, 
представник Наставничког већа, 

9. Сања Сарић, професор физике, представник 
Наставничког већа. 

 
2. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ 
 
1. Сретен Цуцкић, доктор медицине, спец. 

педијатрије, представник локалне самоуправе,  
2. Катарина Рацић, доктор медицине, 

представник локалне самоуправе,  
3. Ружица Милетић, дипломирани фармацеут, 

представник локалне самоуправе, 
4. Душан Тодоровић, проф.одбране и заштите 

из Крушевца, представник Савета родитеља,  
5. Андријана Гвозденовић, фармацеутски 

техничар из Мешева, представник Савета родитеља, 
6. Љиљана Мрђа, медицинска сестра-техничар 

из Крушевца, представник Савета родитеља, 
7. Невенка Радисављевић, проф.педагогије, 

представник Наставничког већа, 
8. Биљана Солеша, проф.историје југо-

словенске књижевности и српско-хрватског језика, 
представник  Наставничког већа, 

9. Стеван Павловић, специјалиста струковни 
физиотерапеут, представник Наставничког већа. 

 
3. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. Немања Станковић, дипломирани еконо-

миста, представник локалне самоуправе, 
2. Марко Живановић, проф. физичког васпи-

тања и спорта, представник локалне самоуправе,  
3. Андријана Тасић, биротехничар, представник 

локалне самоуправе, 
4. Александар Јевтић, дипл.правник из 

Крушевца, представник Савета родитеља, 
5. Небојша Васиљевић, специјалиста за ловство 

из Паруновца, представник Савета родитеља, 
6. Наташа Сијић, економиста из Крушевца, 

представник Савета родитеља, 
7. Јасмина Црноглавац, проф. економске групе 

предмета, представник Наставничког већа, 
8. Гордана Милојевић, проф.економске групе 

предмета, представник Наставничког већа, 
9. Љиљана Јевремовић, проф.економске групе 

предмета, представник Наставничког већа. 
 
4. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ 
 
1.  Марија Лукић, дипломирани економиста,  

представник локалне самоуправе,  
2.  Јован Јевтић, техничар за високоградњу, 

представник локалне самоуправе,  
3.  Милосава Вујовић, административни 

радник, представник локалне самоуправе, 
4. Данијела Велимировић из Крушевца, 

представник Савета родитеља, 



       09.07.2022.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                               207 
 

 

5. Ана Момировић из Крушевца, представник 
Савета родитеља, 

6. Сузана Вељковић из Велике Крушевице, 
представник Савета родитеља, 

7. Миодраг  Милојевић, наставник 
електротехничке групе предмета, представник 
Наставничког већа, 

8. Ленка Петровић, наставник математике, 
представник Наставничког већа, 

9. Наташа Ралић, наставник физике, 
представник Наставничког већа. 

 
5. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 

КРУШЕВАЦ 
 
1. Јасмина Радичевић, дипломирани  

економиста, представник локалне самоуправе,  
2. Сања Марковић, представник локалне само-

управе, 
3. Небојша Славковић, хемијски техничар, 

представник локалне самоуправе, 
4. Ана Вилотијевић, техничар за  

биотехнологију из Крушевца, представник Савета 
родитеља,  

5. Рајна Маринковић Алексић, драматург из 
Крушевца,  представник Савета родитеља, 

6. Саша Јовановић, менаџер из Шанца, 
представник Савета родитеља, 

7. Јасмина Павловић, наставник српског језика 
и књижевности, представник Наставничког већа, 

8. Кристина Вукашиновић, наставник хемије, 
представник Наставничког већа, 

9. Јована Јовановић, наставник историје, 
представник Наставничког већа. 

 
6. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛУТИН 

МИЛАНКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
1. Бранка Драгнић, дипломирани правник, 

представник локалне самоуправе,  
2. Тања Башић Матејић, дипломирани еко-

номиста, менаџер банкарства, представник локалне 
самоуправе,  

3. Александар Милошевић, цариник, предста-
вник локалне самоуправе, 

4. Драган Радовић, дипл. економиста из 
Сибнице, представник Савета родитеља,  

5. Јелена Чукарић, дипломирани психолог из 
Пакашнице, представник Савета родитеља, 

6. Јелица Величковић, дипломирани васпитач 
из Крушевца, представник Савета родитеља, 

7. Милан Рајковић, наставник рачунарства и 
информатике, представник Наставничког већа, 

8. Славица Вукајловић, наставник групе 
предмета подручја рада геодезије и грађевинарство,  
представник Наставничког већа, 

9. Бобан Панић, наставник физичког васпитања, 
представник Наставничког већа. 

 
III –  Мандат именованим члановима Школских 

одбора траје четири године. 
 

IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

  
V  -  Ово Решење примењиваће се почев од 

01.09.2022. године. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-320/22           ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вукићевић, с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
223  
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

(,,Сл. лист града Крушевца'', бр. 15/18), члана 40. 
Одлуке о буџету Града Крушевца за 2022. годину 
(,,Сл. лист града Крушевца’’број 23/21), предлога 
Одлуке Комисије за стипендирање и награђивање 
ученика и студената града Крушевца за постигнуте 
резултате на републичким и међународним такми-
чењима и олимпијадама знања у току школске 
2021/2022. године, број 176 од  11.06.2022. године,   

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 15.06.2022. године, донело је   

   
О Д Л У К У 

 
О  НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И 

СРЕДЊИХ ШКОЛА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 
ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ НА 

РЕПУБЛИЧКИМ И МЕЂУНАРОДНИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА И ОЛИМПИЈАДАМА 
ЗНАЊА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

ГОДИНЕ 
 
I – НАГРАЂУЈУ СЕ дипломом, књигом и 

новчаном наградом ученици основних и средњих 
школа са седиштем на територији Града Крушевца, 
који су из различитих наставних предмета освојили 
једно од прва три места или награде на појединачним 
и екипним републичким и међународним такмиче-
њима и олимпијадама знања која су прописана 
Календаром такмичења Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије за 
школску 2021/ 2022. годину. 

 
II – УТВРЂУЈУ СЕ висине новчаних награда за 

ученике основних и средњих школа који су освојили 
једно од прва три места или награде на појединачним 
и екипним републичким и међународним 
такмичењима и олимпијадама знања, и то: 

- За освојено једно од прва три места, односно 
награде на појединачним републичким и међу-
народним такмичењима и олимпијадама знања, 
утврђује се новчана награда у износу од 12.000 динара. 
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- За освојено једно од прва три места, односно 
награде на екипним републичким и међународним 
такмичењима и олимпијадама знања, утврђује се 
новчана награда у износу од 6.000 динара за сваког 
члана екипе. 

 
III – У складу са Правилником, ученик може 

бити награђен са највише две награде за најбољи 
постигнути резултат у највишем рангу такмичења и 
то за постигнуте резултате на такмичењима из 
различитих наставних предмета. 

 
IV- Награђује се 164 ученика који су на 

републичким и међународним такмичењима 
освојили укупно 158 места, односно награде (148 
појединачних и 10 екипних).  

 
V- Награде ће бити уручене ученицима у овиру 

Видовданских свечаности - у петак, 24. јуна 2022. 
године у 12 сати у Градској управи града Крушевца. 

 
VI – Средства за новчано награђивање ученика за 

Видовданске свечаности планирана су Одлуком о 
буџету града Крушевца за 2022. годину на позицији 
157 конто 472713 – ученичке награде планирано је 
2.500.000,00 динара за награђивање ученика а за ове 
намене ће се утрошити 1.998.000,00 динара. За 
набавку књига је планирано 500.000,00 динара а 
утрошено је 324.546,00 динара. 

 
VII – Сви ученици из става I награђују се књигом 

,,Немањићи-биографија'', аутор Лука Мичета. 
 

VIII -  Одлуку објавити у ,,Службеном листу 
града Крушевца'' и на званичном сајту града 
Крушевца. 

 
IX – Саставни део ове Одлуке  је списак 

награђених ученика за школску 2021/2022. годину. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-291/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
224 
На основу члана 56. и 66. став 5. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"  бр. 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), члана 49. став 2 и 50. став 2 Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама  локалне самоуправе ("Сл. гласник РС ", 
бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 и 114/21)  и 
чл. 50. став 1 тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр.15/18), чл. 35. и 36. Одлуке 
о организацији Градске управе града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца"  бр. 11/17, 4/18, 16/19 и 2/20),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.06.2022. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА  

КРУШЕВЦА 
 
I - ПОСТАВЉА СЕ ВЕСНА АНЂЕЛИЋ, дипл. 

правник из Крушевца, за начелника Градске управе 
града Крушевца, на период од пет година. 

 
II - Начелник Градске управе ступа на положај 

даном доношења Решења о постављењу на положај.  
  
III  -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" . 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 016-36/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
225 
На основу члана 51. став 1. тачка 3. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Сл. гласник Републике 
Србије“ број  21/16 , 113/17 , 95/18 и 114/21) и члана 
50. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ број 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници од  
24.06.2022. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА НА 
ПОЛОЖАЈУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
I. УТВРЂУЈЕ СЕ да Весни Анђелић, дипл. 

правнику, престаје рад на положају заменика 
начелника Градске управе града Крушевца, због 
постављења на положај начелника Градске управе 
града Крушевца. 

 
II. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 016-37/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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226 
На основу члана 28. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018) и члана 50. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 15/18), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 24.06.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Одлуку Извршног 

одбора "Југопревоз Крушевац" а.д. о промени 
цена превоза путника у градском и приградском 

саобраћају 
 
I - Даје се сагласност на Oдлуку Извршног 

одбора акционарског друштва за саобраћај, оправку 
и одржавање моторних возила "Југопревоз 
Крушевац" Крушевац, број 1 - 872/2022 од 
27.05.2022. године, којом је утврђено повећање цена 
превоза путника у градском и приградском 
саобраћају у просеку за 15,19% по тарифи (која се 
налази у прилогу одлуке) и износе: 

 
Т А Р И Ф А 

услуга превоза путника у градском и 
приградском саобраћају 

 

Релација у 

километрима 
Цена 

0 - 2 65,00 

3 - 4 70,00 

5 - 6 90,00 

7 - 8 100,00 

 9 - 10 120,00 

11 - 15 130,00 

16 - 20 140,00 

21 - 25 150,00 

26 - 30 160,00 

31 - 35 170,00 

36 - 40 170,00 
 

На линијама или делу линије са путем од 
туцаничког коловоза цена превоза увећава се за 30%, 
а на линијама или делу линије са успоном већим од 
6% или ширином мањом од 5,5m цена превоза 
увећава се за 15% са заокружењем на 1 динар. 

Тарифа ноћног превоза у градском и 
приградском саобраћају од 22 часа до 5 часова може 
се утврдити до нивоа утврђене тарифе у међумесном 
саобраћају. 

 
II Решење ће се примењивати по добијању 

сагласности Градског већа града Крушевца. 
 

III  Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 38-8/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
227 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2022. годину („Сл. лист 
града Крушевца“ бр.23/21), става 3. тачка 4. Решења 
о образовању и именовању Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде ("Сл. лист града Крушевца"                   
бр. 6/22) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја града Крушевца за 2022. годину, III бр. 320-
56/2022 од 07.02.2022. године, 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној  дана 24.06.2022.  године, донело је 

 
О Д Л У К У 

 
о издвајању средстава за избор извођача за 
прогнозу биљних болести и  штеточина на 

територији града Крушевца 
 
I - Да се на основу Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2022. годину издвоје средства у износу 
од 500.000,00 динара за прогнозу биљних болести и 
штеточина на територији града Крушевца. 

 
II - Наведена средства утрошиће се на основу 

Критеријума за избор извођача за прогнозу биљних 
болести и штеточина на територији града Крушевца, 
које ће донети Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца, а сагласност дати 
Градско веће града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-122/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
228 
На основу члана 50. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18)  и  става 3. 
тачка 3. Решења о образовању и именовању Комисије 
за подстицање развоја пољопривреде ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 6/22), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 24.06.2022. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - Даје се сагласност на Критеријуме за избор 

извођача за прогнозу биљних болести и штеточина на 
територији града Крушевца. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 320-176/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
* 

*              * 
 

На основу става 3. тачка 3. Решења о образовању 
и именовању Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде („Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/22), 
Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Кру-
шевца за 2022. годину III бр. 320-56/2022 од 
07.02.2022. године,  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 14.06.2022. године, донела је   

 
КРИТЕРИЈУМЕ 

 
за избор извођача за прогнозу биљних болести и 

штеточина на територији града Крушевца 
 
1. Овим критеријумима ближе се прописују 

услови за избор извођача за прогнозу биљних 
болести и штеточина на територији града Крушевца, 
као и начин остваривања права за ову меру. 

 
2. Право на коришћење средстава за финансирање 

прогнозе биљних болести и штеточина на територији 
града Крушевца имају правна лица која су регистрована 
за спровођење ове мере, и која су уписана у одговарајући 
Регистар привредних субјеката.  

 
3. Извођач треба да испуњава следеће услове: 
 
- да располаже са минимум једном  

метеостаницом која покрива територију  града 
Крушевца; 

 
- да поседују 20 феромонских клопки за засаде 

биљних култура и минимум 3 светлосне лампе за 
праћење појаве штетних организама;  

 
- да има ангажовано једно овлашћено стручно 

лице из области заштите биља и 
 
- да располаже софтвером за обраду података 
 
4. Заменик начелника расписује Конкурс за 

избор извођача за прогнозу биљних болести и 
штеточина на територији града Крушевца. Конкурс 
ће бити отворен 7 (седам) дана од расписивања 
Конкурса. 

 

5. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве 
са непотпуном конкурсном документацијом.  

 
6. Исплата средстава врши се уплатом на текући 

рачун корисника, на основу уговора, по завршеном 
конкурсу.   

 
Број: 30/22                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,                                                                                                               
                                              Наташа Бачлић, с.р.             
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На основу члана 50.Статута града Крушевца 

(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18), 
Градско веће града Крушевца, на седници одржа-

ној дана 24.06.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

 
I – У Решењу о образовању Комисије за избор 

пројекта  за бесповратно суфинансирање програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
12/2022)  став I мења се да гласи: 

1. Братислав Ђорђевић, дипл. инж. грађ.- град-
ски енергетски менаџер - председник Комисије 

 
2. Небојша Недељковић, дипл. економиста - 

начелник Одељења за финансије 
 
3. Ивана Пајић, дипл. правник - начелник 

Одељења за урбанизам и грађевинарство 
 
4. Урош Лацић, дипл. правник – Одељење за 

урбанизам и грађевинарство 
 
5. Јанко Илић, дипл. правник – Одељење за 

урбанизам и грађевинарство 
 
6. Лука Бебић – представник Управе за 

финансирање и подстицање енергетске ефикасности, 
Министарства рударства и енергетике Републике 
Србије. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 016-38/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 50. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 24.06.2022. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац бр. 5718 од                         
22.06.2022. године, којом се врши измена и допуна               
Ценовника за одржавање јавне хигијене, зимског 
одржавања, осталих комуналних услуга и одржавање 
јавних зелених површина и одржавања водотокова 
другог реда,  донетим Решењем Градског већа III бр.     
38-7/2021 од 06.12.2021. године, Решењем III бр.                      
023-7/2022 од 10.03.2022. године, Решењем Градског 
већа III бр. 38-2/2022 од 15.04.2022. године и 
Решењем Градског већа III бр. 38-6/2022 од 
26.05.2022. године то: 

I - Врши се измена и допуна у ставу 1. тачка 4. 
Одржавање јавних зелених и других површина у 
граду, тако што: 

1. У тачки 94. Набавка, транспорт и уградња шах 
стола са клупама на припремљену бетонску подлогу, 
брише се јединична цена 138.750,00 дин/ком. и гласи: 
“191.000,00 дин/ком.“ 

2. У тачки 98. Набавка, транспорт и уградња 
фитнес справе-ваздушна ходалица, на припремљену 
бетонску подлогу, брише се јединична цена 
148.100,00 дин/ком. и гласи: „198.000,00 дин/ком.“ 

3. У тачки 144: брише се Клупа за дојиље 
(набавка, превоз, рад радника са манипулативним 
трошковима), јединичне цене од 114.732,00 дин/ком. 
и гласи: „Набавка, транспорт и уградња клупе за 
дојиље на припремљену бетонску подлогу“ са 
јединичном ценом од 160.000,00 динара/ком.“ 

 
II - Врши се допуна у ставу 1. тачка 4. Одржа-

вање јавних зелених и других јавних површина у 
граду, тако што се после позиције 371. додају сле-
деће позиције: 

 
 

Р.бр. Врста услуге 
Јед. 
мере 

Цена без  
ПДВ-а 

 

372. 
Набавка и транспорт и уградња фитнес справе - степер,  
на припремљену бетонску подлогу 

 

Дин/ком 

 

198.000,00 дин. 

373. 
Набавка, транспорт и уградња бицикларника за пет 
места, на припремљену бетонску подлогу 

Дин/ком 53.000,00 дин. 

374. Израда темељних стопа Дин/м3 16.000,00 дин. 

375. Садња цветних форми лишћарских садница Дин/ком. 3.600,00 дин. 

376. Садња кугластих форми лишћарских садница Дин/ком. 3.800,00 дин. 

377. Садња аутохтоних лишћарских садница Дин/ком. 4.000,00 дин. 

 
 
II -  Саставни део Одлуке је  изведена калкулација цена, заведена под бр. 5710  од  22.06.2022. год. 
 
III - Овако формиране цене увећавају се за ПДВ у зависности од врсте услуге а у складу са одредбама 

Закона о порезу на додату вредност. 
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-9/22  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     212                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                        09.07.2022.  

 

 
IV - АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
 

 
231 
На основу члaна 7. став 2. и 3. Одлуке о јавним 

паркиралиштима ("Службени лист града Крушевца", 
бр. 13/19), члана 41. Одлуке о организацији Градске 
управе града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 11/17, 4/18, 16/19 и 2/20), 

Начелник Градске управе града Крушевца, дана 
30.06.2022. године, донeo je 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈE МОГУ ДА 
КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ИНВАЛИДСКУ 

ПАРКИНГ КАРТУ НА ЈАВНИМ 
ПАРКИРАЛИШТИМА 

 
Члан 1. 

 
Правилником о утврђивању категорија особа са 

инвалидитетом које могу да користе јединствену 
инвалидску паркинг карту на јавним паркира-
лиштима на територији града Крушевца (у даљем 
тексту: Правилник), утврђују се категорије особа са 
инвалидитетом  које могу да користе јавна 
паркиралишта, као и услови и поступак за 
остваривање овог права. 

Овај Правилник заснива се на начелима 
поштовања достојанства и самосталности особа са 
инвалидитетом кроз повећањe једнаких могућности 
приступа правима, услугама и ресурсима, 
недискриминацији и њиховом укључивању у све 
области друштвеног живота на равноправној основи. 

 
Члан 2. 

 
Особа са инвалидитетом, у смислу овог 

Правилника, јесте лице са трајним последицама 
телесног и сензорног оштећења или болести, које се 
не могу отклонити лечењем или медицинском 
рехабилитацијом, која се суочава са социјалним и 
другим ограничењима од утицаја на кретање, или има 
смањене могућности да под равноправним условима 
користи обележена паркинг места на јавним општим 
паркиралиштима. 

 
Право утврђено овим Правилником остварује 

особа која има утврђен статус особе са 
инвалидитетом: 

 
1) војни инвалид и цивилни инвалид рата; 
 
2) лице коме је извршена категоризација, 

односно лице коме је утврђена инвалидност у складу 
са законом; 

 
3) лице коме је утврђена категорија 

инвалидности по прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању. 

Члан 3. 
 
Право на коришћење посебно обележених 

паркинг места на јавним паркиралиштима на 
територији града Крушевца, односно, право на 
паркинг карту у форми налепнице, могу да остваре 
особе са инвалидитетом уколико испуњавају следеће 
услове: 

а) да имају признато својство војног и цивилног 
инвалида рата; 

б) лица оболела од дистрофије или сродних 
мишићних и неуромишићних обољења; 

в) лица оболела од парараплегије и 
квадриплегије, церебралне и дечије парализе и 
мултипле склерозе; 

г) лица умерено, теже, тешко и вишеструко 
ометена у менталном развоју, лица оболела од 
аутизма и лица са Дауновим синдромом; 

д) лица којима је по прописима пензијског и 
инвалидског осигурања утврђено телесно оштећење 
од 80% до 100%; 

ђ) инвалиди са 70% оштећења доњих 
екстремитета; 

е) слепа лица са 90% и 100% оштећења вида; 
ж) лица на хемодијализи. 
 

Члан 4. 
 
За остваривање права на коришћење посебно 

обележених паркинг места на јавним 
паркиралиштима на територији града Крушевца 
потребно је достављање одговарајуће документације, 
и то: 

Војни и цивилни инвалиди рата достављају: 
-  фотокопију решења надлежног органа о 

признатом својству војног и цивилног инвалида рата 
(прибавља се и по службеној дужности).  

Лица оболела од дистрофије или сродних 
мишићних и неуромишићних обољења и лица 
оболела од парараплегије и квадриплегије, 
церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе; 
лица умерено, теже, тешко и вишеструко ометена у 
менталном развоју, лица оболела од аутизма и лица 
са Дауновим синдромом достављају један од 
следећих докумената: 

- фотокопију решења или уверења комисије 
органа вештачења Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање о врсти и степену телесног 
оштећења;  

- фотокопију решења надлежног Центра за 
социјални рад и фотокопију налаза, оцене и 
мишљења комисије органа вештачења о врсти и 
степену телесног оштећења;  

- фотокопију решења о категоризацији или 
решења Интерресорне комисије;  

- фотокопију правоснажне судске одлуке о 
лишавању пословне способности;  

- фотокопију решења органа старатељства о 
стављању под старатељство са наводима о степену и 
врсти сметњи у развоју;  

- фотокопију одлуке надлежног суда о 
продужењу родитељског права. 
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Лица којима је по прописима пензијског и 
инвалидског осигурања утврђено телесно оштећење 
од 80% до 100%; инвалиди са 70% оштећења доњих 
екстремитета; слепа лица са 90% и 100% оштећења 
вида и лица на хемодијализи достављају један од 
следећих докумената:  

 
- фотокопију решења или уверења комисије 

органа вештачења Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање о врсти и степену телесног 
оштећења;  

 
- фотокопију налаза, оцене и мишљења комисије 

органа вештачења о врсти и степену телесног 
оштећења и по потреби фотокопију решења 
надлежног Центра за социјални рад.  

 
Члан 5. 

 
Право на коришћење посебно обележених 

паркинг места на јавним паркиралиштима на 
територији Града Крушевца, особа са инвалидитетом 
може да оствари под условом: 

а) да има пребивалиште на територији града 
Крушевца (доказ: фотокопију очитане личне карте, 
односно фотокопију пријаве пребивалишта за 
малолетно дете која се прибавља по службеној 
дужности); 

б) да је власник возила или корисник возила на 
основу уговора о лизингу (доказ: фотокопија очитане 
саобраћајне дозволе, односно фотокопија уговор о 
лизингу). 

Уколико је власник возила члан породице 
корисника (родитељ, усвојилац, старатељ, хранитељ, 
брачни друг, ванбрачни партнер или дете), поред 
доказа наведених у ставу 1. овог члана, потребно је 
доставити и фотокопије друге документације под 
условом да се возило не користи у сврху обављања 
делатности: 

 - фотокопију очитане личне карте корисника и 
члана породице (морају бити на истој адреси 
пребивалишта); 

 - фотокопију извода из матичне књиге 
рођених/венчаних; 

 - фотокопију оверене изјаве два сведока (за 
ванбрачног партнера); 

 - фотокопију решења надлежног Центра за 
социјални рад о стављању под старатељство, односно 
смештаја у хранитељску породицу;  

 
Изузетно за лица која имају оштећење или 

губитак екстремитета битних за управљање возилом 
најмање 70%, лица оболела од дистрофије или 
сродних мишићних и неуромишићних обољења, лица 
оболела од парараплегије и квадриплегије, 
церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе, 
као доказ достављају фотокопије очитане личне 
карте, извода из матичне књиге рођених/венчаних, 
оверене изјаве два сведока (за ванбрачног партнера), 
решења надлежног центра за социјални рад о 
стављању под старатељство, односно смештаја у 
хранитељску породицу, за члана породице који не 
мора бити на истој адреси пребивалишта. 

 

Члан 6. 
 
О праву на бесплатно коришћење обележених 

паркинг места на јавним општим паркиралиштима на 
територији града Крушевца, одлучује решењем 
Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца, по захтеву странке, који се предаје 
непосредно Писарници Градске управе града 
Крушевца. Захтев се такође може поднети и 
електронским путем. 

Саставни део захтева је Изјава о сагласности 
корисника за обраду личних података  која се 
обавезно попуњава и потписује, а у складу са 
Законом о заштити података о личности. 

Одељење за друштвене делатности одлучује 
решењем на основу достављене документације у 
року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Одељење за друштвене делатности води еви-
денцију о донетим решењима. 

На решење Одељења за друштвене делатности 
Градске управе града Крушевца, може се изјавити 
жалба Градском већу града Крушевца, преко 
Писарнице Градске управе града Крушевца у року од 
15 дана од дана пријема решења. 

 
Члан 7. 

 
На основу решења, Одељења за друштвене 

делатности, ЈП "Пословни центар" Крушевац - 
Служба паркинга издаје паркинг карту у форми 
налепнице, за текућу календарску годину. 

 
Члан 8. 

 
Право на обележено паркинг место на јавним 

општим паркиралиштима, особа са инвалидитетом 
може да оствари само за једно возило. 

 
Члан 9. 

 
Право остварено овим Правилником је лично 

право корисника и може да га користи само особа са 
инвалидитетом или пратилац, али само у присуству 
особе са инвалидитетом. 

 
Члан 10. 

 
Власник возила или корисник возила на основу 

уговора о лизингу, у обавези је да сваку промену од 
утицаја  на остваривање права пријави Градској  
управи - Одељењу за друштвене делатности у року од 
15 дана од настанка промене и поднесе захтев за 
измену решења. 

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се 
докази о насталим променама. 

Под променама подразумевају се: промена 
власника возила, промена регистарских ознака 
возила, смрт власника возила, односно корисника 
возила (по уговору о лизингу), промена у 
здравственом статусу и врсти и степену телесног 
оштећења укључујући обавезу преиспитивања 
(контролни преглед) и друге промене које су од 
утицаја на остваривање права на коришћење 
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обележених паркинг места на јавним паркира-
лиштима на територији града Крушевца. 

Лице коме је признато право на основу решења 
губи право на бесплатно коришћење обележених 
паркинг места уколико не пријави промену у складу 
са ставом 1. овог члана.  

 
Члан 11. 

 
Правилником о утврђивању категорија особа са 

инвалидитетом која могу да користе јединствену 
инвалидску паркинг карту на јавним паркира-
лиштима, утврђује се да лица из чл. 3. овог 
Правилника могу да остваре напред наведено право 
на: 

- територији града Крушевца, на свим јавним 
паркиралиштима, 

- територији Републике Србије искључиво на 
паркинг местима резервисаним за возила особа са 
инвалидитетом, на начин који одређује 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања - Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом, а сагласно Конвенцији УН о правима 
особа са инвалидитетом и Опционим протоколом, у 

складу са Законом о спречавању дискриминације 
особа са  инвалидитетом.  

                   
Члан 12. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 13. 
 
Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о утврђивању категорија 
инвалида који могу бесплатно да користе јавна 
паркиралишта ("Службени лист града Крушевца", бр. 
1/12, 12/16, 15/21, 11/22). 

 
Члан 14. 

 
Правилник објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 
IV Број: 580-466/22                               НАЧЕЛНИК, 

Весна Анђелић, с.р. 
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