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1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС: Активно 

ПРАВНА ФОРМА: „ Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац “ 

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА: 71.11 – Архитектонска делатност 

ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Визија нашег предузећа је да у области планирања достигнемо и стално постављамо више 
стандарде, уводимо и креирамо нове трендове у области урбанизма. Циљ је да послујемо у духу 
времена, применом савремених информационих технологија, иновативних техничких решења и 
еколошких стандарда у области стварања предуслова за одрживи развој Града, али и повезивања 
са окружењем и равномерног развоја региона. Предузеће треба да буде један од кључних 
стратешких партнера Града у праћењу и усмеравању развоја града, као привредног, образовног, 
здравственог и културно-историјског центра Расинског округа, који прати и усаглашава правце 
развоја са плановима вишег реда или ширег простора. 

Визија Предузећа је да буде успешно и угледно предузеће из области поверених делатности: 
 остваривања континуитета планирања развоја града и унапређења урбанистичке делатности,

као и традиције признате и респектабилне установе у области урбанизма, која је 2022. године 
прославила 60 година постојања; 

 обезбеђење урбанистичког планирања и уређења простора и насеља, на територији Града
Крушевца, али и ширем окружењу, у циљу стварања бољих услова живота становника и 
задовољења њихових потреба и јавног интереса, у складу са принципима планирања, 
рационалног и одрживог коришћења простора и грађевинског земљишта; 

 повећање доступности и одрживо управљање јавним путевима, ради задовољења животних
потреба свих становника на територији Града; 

 обезбеђење безбедних услова коришћења градских путева, улица и некатегорисаних путева и
ефикасности пружања услуга из области управљања јавним путевима; 

 постављања виших стандарда у области пословања и одрживог планирања.

МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

„Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац“, (у даљем тексту: предузеће), je 
основано од стране Града Крушевца, ради трајног обављања послова урбанистичког планирања и 
пројектовања и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији 
Града Крушевца.  

Предузеће је стручна организација основана ради трајног обезбеђења услова за обављање 
делатности од општег интереса и од значаја за Град Крушевац, обављања послова  просторног и 
урбанистичког планирања и пројектовања, односно делатности израде планских докумената, 
израде пројектно - техничке документације и обављања других послова, који укључују пружање 
инжењерско - техничких и консалтинг услуга у области планирања, уређења и изградње, пре свега 
јавних површина и објеката јавне намене и управљања градским улицама и путевима и 
некатегорисаним путевима. 

Предузеће у сарадњи са оснивачем и у делокругу пренетих овлашћења, обезбеђује 
континуирано и квалитетно обављање делатности, уз сталну бригу о задовољству корисника 
услуга, о рационалном и одрживом коришћењу и уређењу грађевинског земљишта у складу са 
Програмом развоја града Крушевца и другим стратешким документима.  

Припрема грађевинског земљишта у складу са Законом о планирању и изградњи, обухвата и 
израду одговарајуће планске (просторне и урбанистичке) документације, урбанистичко - техничке 
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документације и техничке документације за уређење грађевинског земљишта и реализацију 
објеката од значаја за Град.  

Предузеће као стручна организација са запосленим лицима одговарајућих профила, са 
одговарајућим лиценцама из појединих области, урбанизма и грађевинарства, израђује планску и 
техничку документацију, за потребе оснивача, али и трећих лица. У делокругу рада предузећа је и 
пружање услуга стручно - техничког надзора над извођењем радова на изградњи и реконструкцији 
(адаптацији, санацији) свих објеката нискоградње и високоградње који се реализују на територији 
града Крушевца и у складу са Програмом развоја града Крушевца, као и на регионалном нивоу. 

Мисија предузећа заснована је на начелима уређења и коришћења простора: 
 равномерни територијални развој;
 одрживи развој кроз интегрални приступ у планирању;
 рационално коришћење земљишта подстицањем мера урбане и руралне обнове и

реконструкције;
 усаглашености са прописима и стандардима из области планирања и уређења простора;
 хоризонтална и вертикална координација, повезивање са суседним територијама ради

решавања заједничких функција и интереса и учешћа свих грађана у просторном развоју, као
и успостављање везе свих нивоа просторног и урбанистичког планирања и уређења
простора, од националог ка локалном;

 усаглашавање са националним стратегијама из области урбаног развоја и изградње, на
основу усвојених јавних политика у складу са Стратегијом одрживог урбаног развоја
Републике Србије до 2030. године.

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА КОЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ 

Као основа за израду Програма пословања коришћене су Смернице за израду годишњег 
програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 – 
2025. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег 
интереса, усвојене Уредбом Владе РС 05 број: 110-7812/2022-1 од 20.10.2022. године. 

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине: Закон о јавним предузећима, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закону о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на 
имовину, Закон о порезу на додату вредност, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о планирању 
и изградњи, Закон о експропријацији, Закон о путевима, Закон о јавним набавкама, Закон о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о јавној својини, Закон о спречавању 
злостављања на раду, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити узбуњивача, Закон 
о облигационим односимa, Закон о озакоњењу објеката, Закон о заштити од пожара, Закон о 
безбедности саобраћаја на путевима, Закон о агенцији за борбу против корупције, Закон о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и остали законски акти 
који су у функцији пословања предузећа. 

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА 

Предузеће не планира капиталне инвестиције за средњорочни период, јер таква активност не 
произилази из делатности предузећа. На дужи рок, планиране активности су усмерене на: 
 остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача, града Крушевца, пре свега повећању

ефикасности и ефективности пословања, односно скраћењу временског периода у поступку
израде планске и техничке документације;

 повећању удела на тржишту у окружењу;
 увођењу финансијског управљања и контроле, интерне ревизије и система стандарда

квалитета;
 изради сопственог географског информационог система (GIS) у области претежне

делатности и презентација резултата рада предузећа.
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 
 

 
 

 
Име и презиме директора, датум именовања: 
 
 Милош Јовић - дипл.инж.арх., именован за вршиоца дужности директора предузећа 

Решењем Скупштине града Крушевца I бр: 023 – 44/2022 дана 30.09.2022. године. 
 
Име и презиме чланова Надзорног органа, датум именовања: 

 
 Марица Бабић - дипл. ецц. - председник; 
 Предраг Арсић - дипл.саоб.инж. - члан; 
 Бојана Трошић - дипл.инж.арх. - члан. 

 
Председник је именована Решењем Скупштине града Крушевца I бр: 023 - 89/2021 од 24.12.2021. 
године а чланови Надзорног одбора су именовани Решењем Скупштине града Крушевца I бр: 023 
– 45 /2020  дана 25.09.2020. године. 
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2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ 
 

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ 
 

Активности које је предузеће реализовало за потребе оснивача, града Крушевца, као и за 
потребе трећих лица, са проценом реализације до краја 2022. године, су следеће: 
 
 
 
 
Израда урбанистичких планова 
 
Израда елемената за доношење Одлуке о изради урбанистичких планова, мишљења и критеријума 
за одређивање њихових могућих утицаја на животну средину: 
 
 ПДР „Гробља у Кукљину“ 
 Измене и допуна ПДР проширења Новог гробља 
 ПДР „Центар 3“ 
 ПДР „Центар 6“ 
 Израда Просторног плана Града Крушевца 
 ПГР „Север“ 
 ПДР „Стари аеродром“ 
 ПДР „Гробља у Глободеру“ 
 ПДР „Гробља у Паруновцу“ 
 Измена и допуна ПДР „Хајдук Вељкова – север“ у делу урбанистичке зоне А1.2 
 Измена и допуна ПДР „Центар 5“ у делу урбанистичке зоне Ц 

 
 
 

Израда елабората планова за рани јавни увид: 
 
 ПДР „Центар 2“ 
 ПДР „Гробље у Крвавици“ 
 ПДР „Источне обилазнице – улица Железничка – Бивољски мост“ у Крушевцу 
 ПДР „Стари аеродром“  
 ПГР „Север“ 
 ПДР „Гробља у Глободеру“ 
 ПДР „Уједињене нације“ 
 ПДР „Гробља у Кукљину“ 
 ПДР „Источна обилазница улице Кнеза Милоша-Мудраковачки мост“ у Крушевцу 
 ПДР „Источна обилазница улице Бивољски мост – Паруновачки мост“ у Крушевцу 
 Просторног плана града Крушевца 
 ПДР „Источна обилазница – југ“ 

 

Израда нацрта планова за јавни увид: 
 ПДР Реке Расине и ушћа притока – деоница 2 (од моста у Видовданској улици до моста на 

путу за Јастребац) 
 ПДР Источне обилазнице (улица Железничка – Бивољски мост) у Крушевцу 
 ПДР „Гробље у Крвавици“ 
 ПДР „Стари аеродром“ 
 ПДР „Пејтон 3“ у Крушевцу 
 ПДР „Пејтон 2“ у Крушевцу 
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 ПДР „Багдала 4“ у Крушевцу 
 ПГР „Север“ у Крушевцу 
 ПДР Реке Расине и ушћа притока деонице 3 (од моста на Јастребачком путу до ушћа 

Модричке реке) 
 ПДР „Лазарица 4 Б“ 
 ПДР „Пејтон 1“ у Крушевцу 
 ПДР „Источне обилазнице – улица кнеза Милоша – Мудраковачки мост“ 
 ПДР „Источна обилазница – улица Бивољски мост – Паруновачки мост“ 

 
 

Донешени планови: 
 ПДР „Стари аеродром“ 
 ПДР „Цара Лазара – Балшићева“ 
 ПГР „Исток 5“ за урбанистичку целину 8.8 
 ПГР „Исток 5“ за урбанистичку целину 8.6 
 ПДР „Индустријске зоне Г“ 
 ПДР „Реке Расине и ушћа притока – деоница 1 (од железничког моста до моста у 

Видовданској улици) 
 ПДР „Зона Е“ у Крушевцу 
 ПДР реке Расине и ушћа притока – деоница 2 (од моста у Видовданској улици до моста на 

путу за Јастребац) 
 ПДР „Зона И“ у Крушевцу 
 ПДР „Источна обилазница -  Улица Железничка – Бивољски мост“ у Крушевцу 
 ПГР „Стари аеродром“ 
 ПГР „Гробља у Крвавици“ 
 ПДР „Багдала 4“ у Крушевцу 
 ПДР „Пејтон 3“ у Крушевцу 
 ПДР „Реке Расине и ушћа притока деоница 3 (од моста на Јастребачком путу до ушћа 

Модричке реке) 
 ПГР „Север“ у Крушевцу 
 ПДР „Пејтон“ у Крушевцу 

 
Израда урбанистичко-техничке документације са елаборатом геодетских радова 

 Израда пројекта парцелације, ктп, Пројекта геодетског обележавања и Елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 4937/1 и 4937/3 све К.О. КШ 

 Израда пројекта парцелације, ктп, Пројекта геодетског обележавања и Елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 2635/54 и 2635/15 све К.О. КШ 

 Израда пројекта парцелације и Елабората геодетских радова за к.п. бр. 2635/29 и 2635/30 све 
К.О. КШ 

 Израда катастарско топографског плана за део к.п бр. 2610/28 К.О. КШ, део к.п. бр. 3824/2 
К.О. КШ, к.п. бр. 2410/69 К.О. КШ 

 Израда пројекта парцелације, ктп, пројекат геодетског обележавања и Елаборат геодетских 
радова за к.п. бр. 2635/22 К.О. КШ 

 Израда пројекта препарцелације, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за депонију Срње, 33 парцеле 

 Израда пројекта препарцелације, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за саобраћајнице Ц2 (10 парцела) 

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 2635/56 К.О. КШ 
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 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 2635/51 К.О. КШ 

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 2635/40 К.О. КШ 

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 2635/42 К.О. КШ 

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 2635/49 К.О. КШ 

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 2635/60 К.О. КШ 

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 2635/77 К.О. КШ 

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 2635/47 К.О. КШ 

 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 
радова за к.п. бр. 2637/1 К.О. КШ (Стадион Јединство) 
 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 

радова за депонију Срње (33 парцела) 
 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 

радова за к.п. бр. 2635/28, 2635/32, 2635/33 и 2635/34 К.О. КШ 
 Израда пројекта парцелације, ктп-а, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 

радова за улицу Милана Кашанина у Крушевцу за потребе експропријације 
 Израда пројекта парцелације, ктп, пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских 

радова за део к.п. бр. 1772/1 К.О. Буци 
 Израда измена и допуна плана размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и 

уређаја на јавним површинама 
 Израда урбанистичког пројекта за изградњу визиторског центра на к.п. бр. 1020/4, 1883/26, 

716/9, све К.О. Брзеће 
 Израда катастарско-топографског плана, Пројекта препарцелације за потребе 

експропријације, Пројекта геодетског обележавања и Елабората геодетских радова за улицу 
Војниока Стојадина Мирковића 

 
Израда техничке документације 
 
 Израда Идејног решења изградње новопланиране саобраћајнице С2 у Крушевцу на к.п. број: 

1111/1, 1112/1, 1113, 1094, 1093, 1092, 1091, 1077/1, 1090 и делови к.п. бр. 1096, 1080, 1079, 
1077/2, 1078/2, 3453/1, 1078/1 све К.О. Бивоље, на овереном катастарско-топографском плану 
 Израда Идејног решења реконструкције Косовске улице у Крушевцу на к.п. бр. 2326, део 

1526/3, 2290/2, део 2322, део 2290/1, део 971, део 2323 и 2317/1 све К.О. КШ, на овереном 
катастарско-топографском плану 
 Израда Пројекта за извођење изградњу новопланираних саобраћајница са инфраструктуром у 

оквиру ПДР "Стари аеродром фаза 1" и ПДР "Стари аеродром фаза 2" у Крушевцу (фаза 2-2) 
 Израда Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом за изградњу улице Танаска 

Рајића (фаза 1) на к.п. бр. део 2312/1, 333/5, 333/4 и 335/5 све К.О. КШ 
 Израда Пројекта за грађевинску дозволу за реконструкцију Косовске улице у Крушевцу, к.п. 

бр. 2326, део 1526/3, 2290/2, део 2322, део 2290/1, део 971, део 2323 и 2317/1, све К.О. КШ 
 Израда Пројекта за извођење за реконструкцију Косовске улице у Крушевцу, к.п. бр. 2326, 

део 1526/3, 2290/2, део 2322, део 2290/1, део 971, део 2323 и 2317/1, све К.О. КШ 
 Израда Идејног решења изградње новопланираних улица на Багдали 1 у Крушевцу на к.п. бр. 

2473/31, 2317/1, 6108, 2476/6, 2461/113 све К.О. КШ, на овереном катастарско-топографском 
плану 
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 Израда Идејног решења  реконструкције улице Свети Сава у Крушевцу на к.п. бр. 2337 и 
2304 обе К.О. Крушевац, на овереном катастарско-топографском плану 
 Израда Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу улица на Багдали 4 у Крушевцу, ул. 

Јеремије Живановића и улице Авалска на овереном катастарско-топографског плану П (60 
ари) на к.п. бр. 424/29, 427/3 обе К.О. Пакашница и 5965/3, 5965/8, 3740/1 све К.О. КШ 

 Израда Пројекта за извођење за изградњу јавног тоалета у Пионирском парку спратности П на 
к.п. бр. 427/1 К.О. КШ 

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу на овереном ктп-у П (2ха) за изградњу 
прихватилишта и азила за псе, спратности "П" на к.п. бр. 1357 КО Лазарица, на локацији 
Јавног конуналног предузећа Крушевац 

 Израда Идејног решења изградње памптрека у парку око стадиона "Јединство" на локацији 
Старог аеродрома у Крушевцу, на деловима к.п. бр. 2637/1 и 2637/17 обе К.О. Крушевац на 
овереном катастарско-топографском плану 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајног огледала у Улици Волтеровој на 
раскрсници са Улицом Арчибалда Рајса у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајних огледала на општинском путу бр. 
1, Срње-Крвавица-Шашиловац-Каменаре у насељеном месту Крвавица 

 Израда Идејног решења изградње мини голфа терена у Крушевцу на к.п. бр. 2453/50 и 2453/48 
К.О. КШ 

 Израда измењеног Идејног пројекта за реконструкцију санитарних чворова и изградњу 
унутрашњих гасних инсталација за потребе загревања јавног објекта ОШ "Станислав 
Бинички" у Јасици, спратности Су+П+1 на к.п. бр. 3272 К.О. Јасика 

 Израда Пројекта за извођење за изградњу унутрашњих гасних инсталација за потребе 
загревања јавног објекта ОШ "Станислав Бинички" у Јасици, спратности Су+П+1 на к.п. бр. 
3272 К.О. Јасика 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо одржавање 
објекта ОШ "Свети Сава" у Читлуку (замена столарије и замена светиљки) 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо одржавање 
објекта ОШ "Доситеј Обрадовић" у Крушевцу (замена подова) 

 Израда Идејног решења изградње кабловског вода 1 kV "Прњавор 2/3" за напајање стамбених 
објеката на к.п. бр. 5382/6 и 5382/7 обе К.О. КШ, на овереном катастарско-топографском 
плану 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине -"лежећи полицајци") у Улици Војводе Мишића у насељеном месту 
Пакашница. 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине -"лежећи полицајци") у Улици Бранка Радичевића и Метохијској улици у 
Крушевцу 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо одржавање 
објекта ОШ "Станислав Бинички", подручна школа у Шанцу (замена столарије и израда 
термоизолационе фасаде) 

 Израда Идејног пројекта на овереном ктп-у П (90а) за  изградњу кабловског вода 1kV из ТЦ 
10/0.4kV "Прњавор 2/3" за напајање стамбених објеката на к.п. бр. 5382/6 и 5382/7 обе КО 
Крушевац у насељу "Прњавор 2" - град Крушевац, а чија траса прелази преко к.п. бр. 5382/2, 
5382/6 и 5382/7 све К.О. КШ 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме 
за време заузећа једне саобраћајне траке испред к.п. бр. 6142 К.О. КШ у улици Мајке Југовића 
у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме 
за измену режима саобраћаја за време реконструкције водоводне мреже у Железничкој улици 
у граду Крушевцу 

 Израда Пројекта за извођење за реконструкцију објекта Музичке школе "Стеван Христић" у 
Крушевцу, спратности "П+Пк" (објекат обележен бројем 3) на к.п. бр. 6044 К.О. КШ 
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 Израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме 
за време израде хидротехничке инфраструктуре приликом извођења радова на изградњи улица 
на Багдали 4 у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме 
за измену режима саобраћаја за време извођења радова на к.п. бр. 6172 К.О. КШ (постављање 
миксер пумпе за бетон) у Дринчићевој улици бр.7 у Крушевцу 

 Израда Пројекта за извођење за изградњу кабловског вода 1kV за објекте на Аеродрому 
"Росуље" к.п. бр. 3177 К.О. Паруновац 

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу на овереном ктп-у П (86 ари) за изградњу улице 
Свети Сава у Крушевцу, на к.п. бр. 2337 и 2304 обе К.О. КШ  

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу изградње хидротехничке инфраструктуре за памптрек 
у парку око стадиона "Јединство" на локацији Старог аеродрома у Крушевцу, на деловима к.п. 
бр. 2637/1 и 2637/17 обе К.О. КШ на овереном катастарско-топографском плану 

 Израда Идејног решења  за партерно уређење (код улице кнеза Милоша) на к.п. бр. део 5378/5 
и 5508/6 обе К.О. КШ, на овереном катастарско-топографском плану 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме 
за измену режима саобраћаја за време реконструкције дела улице Косовске (од улице 
Југовићеве до улице Топличине) у Крушевцу 

 Израда Пројекта за извођење за изградњу прихватилишта и азила за псе, спратности "П" на 
к.п. бр. 1357 К.О. Лазарица, на локацији Јавног конуналног предузећа Крушевац 

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном радова за изгадњу 
новопланираних улица на Багдали 1, к.п. бр. 2473/31, 2317/1, 6108, 2476/6, 2461/113 све К.О. 
КШ 

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу на овереном ктп-у П (50 ари)  са предмером и 
предрачуном радова за изградњу саобраћајнице и пратеће инфраструктуре (хидротехничке 
инсталације, електроенергетске инсталације) са партерним уређењем у улици Кнеза Милоша у 
Крушевцу КП: део 5378/5 и 5508/6 обе К.О. КШ 

 Израда Идејног решења за реконструкцију улице Зорана пилота и улице Петра Јовановића у 
насељеном месту Мудраковац на к.п. бр. 1309,1308/2,657, 594, 1311 и 1304/1 све К.О. 
Мудраковац 

 Израда сепарата измене дела пројекта за грађевинску дозволу за изградњу фискултурне сале 
ОШ "Кнез Лазар" у Великим Купцима 

 Израда Идејног решења  за изградњу улице поред Дино парка са пратећом инфраструктуром 
на к.п. бр. 6170, 2655/2, део 2610/120, део 2610/130 и део 3780/1 све К.О. КШ, на овереном 
катастарско-топографском плану 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације на општинском путу 
бр. 34, Шавране-Мешево 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо одржавање 
тротоара у зони ОШ "Васа Пелагић" у Падежу, на к.п. бр. 1460 К.О. Падеж  

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо одржавање - 
замена ограде ОШ "Вук Караџић" Крушевац за подручну школу у Церови, спратности "П", на 
к.п. бр. 660 и 661/1 обе К.О. Церова 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације са измењивим 
садржајем на општинском путу бр. 29 Ломнички пут - Модрица - Дворане - Здравиње - Велики 
Шиљеговац, у зони школе у насељеном месту Велики Шиљеговац 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације приликом измена 
режима саобраћаја (место за такси станицу) на некатегорисаном путу на к.п. бр. 5901 К.О. 
Велики Шиљеговац 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације приликом измена 
режима саобраћаја у насељеном месту Каоник 

 Израда Пројекта за извођење за изградњу Дома културе у Мајдеву, спратности "П", на к.п. бр. 
2085 К.О. Мајдево 



Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац 

 

																																										Програм пословања за 2023. годину                                        9  
 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине - "лежећи полицајци") у улици Лава Толстоја у Крушевцу 

 Израда Пројекта за извођење за  изградњу кабловског вода 1kV из ТЦ 10/0.4kV "Прњавор 2/3" 
за напајање стамбених објеката на к.п. бр. 5382/6 и 5382/7 обе КО Крушевац у насељу 
"Прњавор 2"-град Крушевац, а чија траса прелази преко к.п. бр. 5382/2, 5382/6 и 5382/7 све 
К.О. КШ 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине - "лежећи полицајци") у улици Петра Добрњца у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
("пун плато") у улици Цара Лазара у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације за измену режима 
саобраћаја у улици Паруновачкој у насељеном месту Паруновац 

 Израда техничке документације Ревитализације пољских (атарских) путева на територији 
Општине Крушевац 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине -"лежећи полицајци") у Таковској улици у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине -"лежећи полицајци") у улици Миће Поповића у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине -"лежећи полицајци") у Железничкој улици у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине -"лежећи полицајци") у улици Алексе Ненадовића у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације приликом измене 
режима саобраћаја у улици Светолика Ранковића у насељеном месту Дедина 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање "стреластих путоказа" на општинском путу бр. 7 
(Матин бунар-Коњух-Љубава-Коморане) у насељеном месту Љубава 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо одржавање ОШ 
"Деспот Стефан" у Јабланици (израда спуштеног плафона и замена унутрашње 
електроинсталације) к.п. бр. 358 К.О. Јабланица 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине -"лежећи полицајци") у улици  Расинској у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине -"пун плато") у улици  Југ Богдановој у Крушевцу 

 Израда Идејног решења увођења централног грејања у подручном одељењу у Текијама, на к.п. 
бр. 1677/1 К.О. Текије спратности "П" (ОШ "Владисла Савић Јан"-Паруновац), на овереном 
катастарско-топографском плану 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме 
за измену режима саобраћаја за време извођења радова на к.п. бр. 6172 К.О. КШ (постављање 
миксер пумпе за бетон) у Дринчићевој улици бр.7 у Крушевцу 

 Израда Пројекта за извођење за изградњу кабловског вода 1 kV за објекте на Аеродрому 
"Росуље" к.п. бр. 3177 К.О. Паруновац 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо одржавање ОШ 
"Деспот Стефан" у Јабланици (израда спуштеног плафона и замена унутрашње 
електроинсталације) к.п. бр. 358 К.О. Јабланица 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме 
за измену режима саобраћаја за време реконструкције водоводне мреже у улици Цанкаревој  у 
граду Крушевцу 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање техничког средства за успоравање саобраћаја 
(„вештачка избочина-„лежећи полицајац“) на саобраћајници која се пружа од улаза Жртава 
фашизма до улаза у фабрику Kromberg@Schubert у Крушевцу 

 Израда Пројекта за извођење за потребе озакоњење ОШ "Станислав Бинички" Јасика-
издвојено одељење у Кукљину 
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 Израда саобраћаног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме
за измену режима саобраћаја за време израде прикључака атмосферске и фекалне канализације 
испред к.п. бр. 6142 К.О. Крушевац у ул. Мајке Југовића у Крушевцу 
 Израда Идејног решења  за изградњу улице на Багдали 3 - део улице Кнеза Павла, на к.п. бр.

5951/1 и 2600/6 обе КО Крушевац, на овереном катастарско-топографском плану
 Израда Идејног решења  за изградњу улице на Багдали 3 - део улице Косовске Битке на к.п.

бр. 3817/1 и 2667/2 обе КО Крушевац, на овереном катастарско-топографском плану
 Израда Идејног решења  реконструкције моста и пруступне саобраћајнице, к.п. бр. 1632, 214,

227, 215, 216, 21/1, 250, 213/2 и 213/1 све КО Сеземча, на овереном катастарско-
топографском плану

 Израда Идејног решења  реконструкције моста и пруступне саобраћајнице, к.п. бр. 3289,
3290, 3292/2, 3790, 2702/2, 3816, 3348, 3387 и 3817 све КО Сушица, на овереном катастарско-
топографском плану

 Израда Идејног решења  за изградњу улице на Багдали 3 –део Улице Радивоја Увалића у
Крушевцу на к.п. бр. 3748/4 и 2667/4 обе КО Крушевац, на овереном катастарско-
топографском плану

 Израда Идејног решења за реконструкцију улица у насељеном месту Велика Крушевица-
Улица 29. новембар и Улица 14. октобар к.п. 730/1, 707, 728, 1053, 1779, 1052, 1054, 1058,
1099, 1084, 1081, 1080, 891, 890, 889, 880/2, 880/1, 877, 875, 873, 872, 870 и 1777 све КО
Велика Крушевица

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за изградњу пешачких стаза и
тротоара у склопу парка Багдала у Крушевцу (фаза 2) на деловима к.п. Бр. 2443/20, 2455/6,
2455/1, и 2458/1 све К.О. КШ

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу на овереном ктп-у П (5ари) са предмером и
предрачуном радова за изградњу Улице на Багдали 3 - део улице Косовске битке, на к.п. бр.
3817/1 и 2667/2 обе К.О. КШ

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу на овереном ктп-у П(15а) са предмером и
предрачуном радова за изградњу Улице на Багдали 3 - део улице Радивоја Увалића (стари
назив Светомира Митића) у Крушевцу, на к.п. бр. 3748/4 и 2667/4 обе К.О. КШ

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу на овереном ктп-у П (7 ари) са предмером и
предрачуном радова за изградњу Улице на Багдали 3 - део улице Кнеза Павла на к.п. бр.
5951/1 и 2600/6 обе К.О. КШ

 Израда Пројекта за грађевинску дозволу на овереном ктп-у П ( 3ха) за изградњу улице поред
Дино парка са пратећом инфраструктуром на к.п. бр. 6170, 2655/2, део 2610/120, део 2610/130
и део 3780/1 све КО К.Ш.

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја
(вештачке избочине -"лежећи полицајци") у улици Алексе Ненадовића у Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације приликом измене
режима саобраћаја у улици Светолика Ранковића у насељеном месту Дедина

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање "стреластих путоказа" на општинском путу бр.
7 (Матин бунар-Коњух-Љубава-Коморане) у насељеном месту Љубава

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо одржавање
ОШ "Деспот Стефан" у Јабланици (израда спуштеног плафона и замена унутрашње
електроинсталације) к.п. бр. 358 К.О. Јабланица

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја
(вештачке избочине -"лежећи полицајци") у улици  Расинској у Крушевцу

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја
(вештачке избочине -"пун плато") у улици  Југ Богдановој у Крушевцу

 Израда Идејног решења увођења централног грејања у подручном одељењу у Текијама, на
к.п. бр. 1677/1 К.О. Текије спратности "П" (ОШ "Владисла Савић Јан"-Паруновац, на
овереном катастарско-топографском плану

 Израда Шеме фасадне столарије ОШ Жабаре - подручно одељење у Пепељевцу на к.п. бр.
2526 КО Пепељевац
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 Израда Идејног решења изградње кабловског вода 1 kV за напајање пуњача за електричне 
аутомобили на следеће 4 локације: локација бр. 1 на к.п. Бр. 2442/1 КО КШ, локација бр. 2 на 
к.п. бр. 4975/5, 5957/1 и 4973 КО КШ, локација бр.3 на к.п. бр. 2377/8, 2377/7 и 2379/1 КО 
К.Ш. и на локацији бр. 4 на к.п. бр. 2610/3, 2610/15, 2610/16, 2610/17, 2610/120, 6170 и 2610/9 
К.О. КШ, на овереном катастарско-топографском плану 

 Израда измењеног Идејног пројекта за реконструкцију санитарних чворова и изградњу 
унутрашњих гасних инсталација и Пројекта за извођење унутрашњих гасних инсталација за 
потребе загревања јавног објекта ОШ "Станислав Бинички" у Јасици, спратности Су+П+1 на 
к.п. бр. 3272 К.О. Јасика 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо одржавање 
објекта ОШ "Свети Сава" у Читлуку (замена столарије и замена светиљки) 

 Израда Идејног пројекта на овереном ктп-у П (90а) за  изградњу кабловског вода 1kV из ТЦ 
10/0.4kV "Прњавор 2/3" за напајање стамбених објеката на к.п. бр. 5382/6 и 5382/7 обе КО 
Крушевац у насељу "Прњавор 2"-град Крушевац, а чија траса прелази преко к.п. бр. 5382/2, 
5382/6 и 5382/7 све К.О. КШ 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за инвестиционо одржавање 
ОШ "Деспот Стефан" у Јабланици (израда спуштеног плафона и замена унутрашње 
електроинсталације) к.п. бр. 358 К.О. Јабланица 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање техничког средства за успоравање саобраћаја 
(„пун плато“) у улици Косовској-иза улице Мајке Југовића у Крушевцу 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације за измену режима 
саобраћаја у улици Бранимира Дроњка у Крушевцу 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање техничког средства за успоравање саобраћаја 
(вештачка избочина-„пун плато“) у улици Миће Поповића у Крушевцу 

 Израда Идејног решења адаптације централног грејања у фискултурној сали Школе за 
основно и средње образовање "Веселин Николић" у Крушевцу, на овереном катастарско-
топографском плану 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање техничког средства за успоравање саобраћаја 
(вештачка избочина-„пун плато“) у улици Чеховљевој у Крушевцу 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације и опреме за аизмену 
режима саобраћаја у улици Таковској у Крушевцу 

 Израда Идејног пројекта за изградњу непропусне септичке јаме за објекат Дом културе у 
насељеном месту Мала Врбница на к.п. бр. 519 К.О. Мала Врбница 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање „туристичког стреластог путоказа“ са натписом 
„Црква Пресвете Богородице“ у насељеном месту Срндаље 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање саобраћајног огледала у улици Косовској на 
раскрсници са улицом Ужичком у Крушевцу 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање саобраћајног огледала у улици Ужичкој на 
раскрсници са улицом Кнеза  Павла у Крушевцу 

 Израда Пројекта за за извођење за изградњу Дома културе у Шаврану, спратности „П+Пк“ на 
к.п. бр. 811 К.О. Шавране 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за адаптацију централног 
грејања у фискултурној сали у приземној етажи објекта Школе за основно и средње 
образовање „Веселин Николић“ у Крушевцу 

 Израда техничке документације рехабилитације пешачких стаза у насељу Капиџија-Текије са 
ктп-ом П (1,29ха) - 1.фаза 

 Израда саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине – „лежећи полицајци“) у улици Ртањској у насељеном месту Капиџија 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за изградњу кабловског вода 1 
kV за напајање пуњача за електричне аутомобиле на локацији – паркинг простор код „Бизнис 
инкубатора“ у Крушевцу, чија траса прелази преко к.п. бр. 2377/8, 2377/7 и 2379/1 све К.О. 
КШ 
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 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за изградњу кабловског вода 1 
kV за напајање пуњача за електричне аутомобиле на локацији – паркинг простор код парка 
„Слободиште“ (десни паркинг после Дино парка према Копаонику) у Крушевцу чија траса 
прелази преко к.п. бр. 2610/3, 2610/15, 2610/16, 2610/17, 2610/120, 6170 и 2610/9 све К.О. КШ 

 Израда Идејног пројекта са предмером и предрачуном радова за изградњу кабловског вода 1 
kV за напајање пуњача за електричне аутомобиле на локацији – паркинг простор код цркве 
Пресвете Богородице у Крушевцу, чија траса прелази преко к.п. бр. 4975/5, 5957/1 и 4973 све 
К.О. КШ 

 Израда техничке документације за потребе реконструкције Дома синдиката по уговору наш 
бр. III-1834 од 14.06.2022. год.  

 Израда Идејног решења за реконструкцију улице Колубарске битке са пратећом 
инфраструктуром на к.п. бр. део 1420/27, 2454/2, 2461/89, 1420/60, део 2461/41, 2461/87, део 
2461/114, дфео 1420/43, део 2213/1, део 2213/6, 2214/16, 2214/17 и 2214/18 све К.О. КШ, на 
овереном катастарско-топографском плану 

 Израда Идејног пројекта и предмера и предрачуна радова за инвестиционо одржавање 
објекта социјалног становања у заштићеним условима за решавање проблема са појавом 
влаге у згради у улици Ђакона Авакума бр. 46 

 Израда сепарата измене у делу Пројекта за грађевинску дозволу за санацију клизишта у 
насељеном месту Великој Крушевици, засеок Средорек-одвођење атмосферских вода из зоне 
клизишта и регулација потока Пешинац 

 Израда измењеног Идејног решења за реконструкције улице Миодрага Гајића у насељеном 
месту Каоник-Град Крушевац на к.п. бр. 5481, 3655/2, 3654, 3653, 3821, 3776/2, 3787 и 3917 
све К.О. Каоник 

 Израда предмера и предрачуна радова за изградњу улице поред Дино парка са пратећом 
инфраструктуром у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације и опреме за измену 
режима саобраћаја на општинском путу бр. 29. Ломнички пут – Модрица – Дворане – 
Здравиње – Велики Шиљеговац у насељеном месту Здравиње 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине – „лежећи полицајци“) у Улици краља Петра Првог у Крушевцу 

 Израда годишњег програма радова на одржавању и заштити јавних путева на територији 
града Крушевца за период 2022/2023  

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине – „лежећи полицајци“) у Улици Доситејевој и обележавање пешачког 
прелаза на Тргу Костурница у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 
(вештачке избочине – „лежећи полицајци“) у Улици Николе Тесле у Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације за измену режима 
саобраћаја у улици Данила Киша у граду Крушевцу 

 Израда Саобраћајног пројекта за измену режима саобраћаја у улици Раска Петровића у 
насељеном месту Дедина 

 Израда Саобраћајног пројекта за успоравање саобраћаја (вештачка избочина - "лежећи 
полицајац") у улици Растка Петровића у насељеном месту Дедина 

 
Израда предмера и предрачуна радова 
 
 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку тротоара - пешачке зоне у улици Јасички 

пут бр. 2 у делу од објекта Медицине рада до прве капије Привредног друштва "14 октобар"  
у Крушевцу 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у Белој Води ка скели 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку прилазног пута до цркве у насељеном 

месту Паруновац 



Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац 

 

																																										Програм пословања за 2023. годину                                        13  
 

 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у Бољевцу од државног пута до 
центра села - школа 2,4 км као и дела пута у насељу Самар од краја асфалта према Бољевцу 
650м 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку путева насипањем на територији града 

Крушевца 
 Израда предмера и предрачуна радова за постављање саобраћајне сигнализације на 

територији Града Крушевца за месец јануар 2022. године 
 Израда предмера и предрачуна радова за постављање саобраћајне сигнализације на 

територији Града Крушевца за месецe фебруар и март  2022. Године 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку улице Јанка Гагића на Багдали 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку асфалтног коловоза улице Радомира 

Стојановића 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку Улице Савске бр. 4/4, дужине 120м 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку улива у бетонски пропуст на делу 

Богошког пута у Белој Води 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку оштећења дела коловоза у центру 

Крвавице испред моста 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку коловоза у улици Краља Александра 

Ујединитеља бр. 2 у Крушевцу 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку три пута у Белој Води 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у насељеном месту Кукљин - улица 

Куњачка 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у насељеном месту Дворане - пут 

према гробљу и пут у центру села према засеоку Панићи и део општинског пута у насељеном 
месту Пољаци - према игралишту 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у насељеном месту Вучак у центру 

села, насипање пута у насељеном месту Лукавац - засеок Ћирковићи код школе и ископ 
канала поред школе 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у насељеном месту Шашиловац 

према домаћинству М. Милошевића и М. Исаиловића 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку ударних рупа на територији Крушевца 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута за цркву Св. Илија у Сушици, 

Влашко Поље у центру и пут Велико Поље у Сушици 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у Жабару засеок Човићи 
 Израда предмера и предрачуна радова за изградњу пешачких стаза и тротоара у склопу парка 

Багдала 
 Израда предмера и предрачуна радова за постављање саобраћајне сигнализације на 

територији Града Крушевца за месецe април и мај  2022. године 
 Предмера и предрачуна радова за замену пода са заменом клима уређаја „БЕЛА САЛА“ КЦК 

КРУШЕВАЦ, на катастарској парцели број 1654/1 К.О. КШ  
 Израда предмера и предрачуна радова за санацију (каналисање атмосферских вода) у улици 

Краља Александра Ујединитеља у Крушевцу - зграда II-4 бр.13 
 Израда предмера и предрачуна радова за постављање саобраћајне сигнализације на 

територији Града Крушевца за месец јун  2022. Године 
 Израда предмера и предрачуна радова за поправку пута у насељеном месту Паруновац (део 

ул. Милана Коњовића) 
 Израда предмера и предрачуна радова за крпљење ударних рупа на територији града 

Крушевца 
 Израда предмера и предрачуна радова за  поправку оштећења Општинског пута у Мачковцу 
 Израда предмера и предрачуна радова за постављање саобраћајне сигнализације на 

територији Града Крушевца за месец октобар 2022. године 
 Израда Предмера и предрачуна радова на замени спољашне столарије на ШОСО "Веселин 

Николић" у Крушевцу 
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 Израда предмера и предрачуна грађевинско занатских радова на замени столарије у О.Ш. 
Жабаре-издвојено одељење у Пепељевцу 
 Израда предрачуна радова за постављање саобраћајне сигнализације на територији Града 

Крушевца за месец новембар 2022. године 
 
Вршење стручног надзора над извођењем радова 
 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду Крушевцу 

у временском периоду од 01.01.-31.01.2022.године, по првој привременој ситуацији, број: 974 
од 31.01.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 
37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду Крушевцу 

у временском периоду од 01.02.-28.02.2022.године, по другој привременој ситуацији, број: 
1827 од 28.02.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 
37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији 

града Крушевца, у временском периоду од 01.01. – 31.01.2022. године, по I привременој 
ситуацији, број: 973 од 31.01.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе 
Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији 

града Крушевца, у временском периоду од 01.02. – 28.02.2022. године, по II привременој 
ситуацији, број: 1826 од 09.03.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе 
Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за период од 

01.01. - 31.01.2022. године, по рачуну број: 2200342 од 10.02.2022. год. извођача радова, 
акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура 
железнице Србије“ Београд, сектор за некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за период од 

01.02. - 28.02.2022. године, по рачуну број: 2201493 од 11.03.2022. год. извођача радова, 
акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура 
железнице Србије“ Београд, сектор за некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији моста Падеж-Крвавица 

по седмој привременој ситуацији бр: 01/22 од 04.01.2022. год. извођача радова ЗГР 
"Власинац Игда" Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на адаптацији ђачких санитарних чворова у 

објекту ОШ Жабаре - подручно одељење у Мешеву, по окончаној ситуацији број: 19-01/21 од 
19.01.2022. год., извођача радова "ЛОЏА 48" ДОО, Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Ломине улице по 

окончаној ситуацији број 21-04225-04/01 од 31.01.2022. год. од извођача, привредног 
друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 
14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице Острво Вида, по 

окончаној ситуацији број 21-04225-05/01  од 31.01.2022. год. од извођача, привредног 
друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 
14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова за набавку, транспорт и уградњу пешачких 

ограда у зонама школа на општинским путевима на подручју града Крушевца, по окончаној 
ситуацији бр: 1/11/2021 од  30.11.2021. године, извођача радова, МВ Метал-Мила Васиљевић 
ПР Производња металних производа, Модричка бр. 123, Модрица - Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на бетонирању пешачких стаза у зонама 

школа на општинским путевима на подручју града Крушевца, тј. у насељеном месту 
Глободер, по окончаној ситуацији бр: 1/21 од  13.12.2021. године, извођача радова, "ИСКОП 
СТАЈИЋ РМ" ДОО, 37203 Здравиње бб, Крушевац 
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 Вршење стручног надзора на реконструкцији објекта О.Ш. "Владислав Савић Јан" у
Паруновцу, по четвртој привременој ситуацији бр: IV-001/01-2022 од  03.01.2022. године,
извођача радова, ГП "Тончев градња" д.о.о., ул. Петог септембра бр.5, Сурдулица
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на набавци и уградњи постројења и опреме

за санацију/реконструкцију енергетске ефикасности објеката у граду Крушевцу, по првој
привременој ситуацији бр: 106/21 од 31.12.2021. год., извођача радова, "Credo" d.o.o.,Боре
Станковића 94/5, 17500 Врање
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на постављању променљиве саобраћајне

сигнализације у насељеном месту Крвавица по окончаној ситуацији бр. 001 од 20.12.2021.
год., извођача радова, DMV d.o.o., Краљевића Марка бб, 18000 Ниш
 Вршење стручног надзора на реконструкцији објекта ОШ  "Владислав Савић Јан" у

Паруновцу, по петој привременој ситуацији бр: V-003/02-2022 од  02.02.2022. године,
извођача радова, ГП "Тончев градња" д.о.о., ул. Петог септембра бр.5, Сурдулица
 Вршење стручног надзора на извођењу паник расвете у ОШ  "Васа Пелагић" у Падежу, по

окончаној ситуацији бр: S-10-2/22 од  10.02.2022. године, извођача радова, "Constructor Mill"
д.о.о., ул. Видовданска бр. 139/11, Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на успостављању критичне инфраструктуре

услед елементарне непогоде, по ситуацији бр.  976 од  31.01.2022. године, извођача радова,
ЈКП "Крушевац", улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на успостављању критичне инфраструктуре

услед елементарне непогоде, по рачуну бр. 22-04225-33/02  од  21.02.2022. године, извођача
радова, приврердно друштво за градњу и инжењеринг, "Техноградња", улица Мајке Југовића
14, 37000 Крушевац
 Вршење стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији и доградњи постојећег

објекта бр. 1 -вртић "Голуб Мира" у Крушевцу и доградњи ппостојећег објекта бр. 2 - вртић
"Лабуд" у Крушевцу, по трећој привременој ситуацији бр: 06/22 од  24.02.2022. године,
извођача радова, "Sloga construction" д.о.о., Крагујевац
 Вршење стручног надзора на изградњи унутрашње гасне инстлације од мерно регулационог

сета до сопствених гасних трошила објекта ОШ "Јован Јовановић Змај", по окончаној
ситуацији бр: 001.21098.0223 од  23.02.2022. године, извођача радова, АМИ-МОНТЕР ДОО,
Копаоничких жртава 4/8, 37000 Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији објекта ОШ "Бранко

Радичевић" подручно одељење у Макрешану-преостали радови друге фазе по првој
привременој ситуацији број 132/21 од 29.12.2021. год.  од извођача, Г.П. "ГРАДЊА КРУ
037", ДОО, ул. Бирчанинова бр. 10/2, Крушевац
 Вршење стручног надзора на реконструкцији објекта О.Ш. "Владислав Савић Јан" у

Паруновцу, по шестој привременој ситуацији бр: VI-001/03-2022 од  02.02.2022. године,
извођача радова, ГП "Тончев градња" д.о.о., ул. Петог септембра бр.5, Сурдулица
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на набавци и уградњи постројења и опреме

за санацију/реконструкцију енергетске ефикасности објеката у граду Крушевцу, по другој
привременој ситуацији бр: 11-3/22 од 11.03.2022. год., извођача радова, "Credo" d.o.o.,Боре
Станковића 94/5, 17500 Врање
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-53 од 28.12.2021. године за

одржавање улице Цара Лазара у Лазарици, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР
ДОО Крушевац
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-54 од 28.12.2021. године за

одржавање општинских путева и улица (улица Јефимијина, ул. Филипа Вишњића, ул.
Звечанска и ул. Приштинска), одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО
Крушевац
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-52 од 28.12.2021. године за

одржавање Брегалничке улице у Мудраковцу одрађен од стране Друштва посебне намене
ТГР ДОО Крушевац
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 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-51 од 28.12.2021. године за 
одржавање улице Зоре Петровић у Лазарици, одрађен од стране Друштва посебне намене 
ТГР ДОО Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова по уговору о јавно-приватном партнерству 

без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и 
улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем по осмој 
привременој ситуацији, број: 21-04225-08 од 31.12.2021. год., извођача радова , Друштво 
посебне намене "ТГР" ДОО, Мајке Југовића 14, 37000  Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању, рехабилитацији и 

ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца, за 
извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до 31.12.2021. године, по 18. 
привременој ситуацији, број: 050-2/18/21 од 31.12.2021. године, извођача радова, 
„Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-2 од 31.01.2022. године за 

одржавање улице  Бате Паскаљевића, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО 
Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-1 од 20.01.2022. године за 

редовно одржавање на путевима (Макрешане, Текије, Читлук, Зубовац и В.Гркљане), 
одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању, рехабилитацији и 

ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца, за 
извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до 31.01.2022. године, по 19. 
привременој ситуацији, број: 050-2/19/21 од 31.01.2022. године, извођача радова, 
„Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-9 од 02.03.2022. године за 

редовно одржавање пута у Срње, улица Радоја Спасића, одрађен од стране Друштва посебне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-9/2 од 02.03.2022. године за 

редовно одржавање пута у Срње, улица Јолићев сокак, одрађен од стране Друштва посебне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-14 од 02.03.2022. године за 

редовно одржавање пута у Каменаре - Нешићко брдо,  одрађен од стране Друштва посебне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-22 од 02.03.2022. године за 

редовно одржавање Хумске улице у Читлуку,  одрађен од стране Друштва посебне намене 
ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-13 од 02.03.2022. године за 

редовно одржавање улице Радојке Живковић у Кошеви, одрађен од стране Друштва посебне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-7/2 од 02.03.2022. године за 

редовно одржавање улице Чајкине у Уједињеним нацијама, одрађен од стране Друштва 
посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-7/1 од 02.03.2022. године за 

редовно одржавање улице Јанка Катића у Уједињеним нацијама, одрађен од стране Друштва 
посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-7 од 02.03.2022. године за 

редовно одржавање улице Милана Петровића у Уједињеним нацијама, одрађен од стране 
Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-3/1 од 02.03.2022. године за 

редовно одржавање општинских путева и улица (Бивоље - Ивана Лукомског и остали), 
одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
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 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-3 од 02.03.2022. године за 
редовно одржавање општинских путева и улица (Бивоље - Борислава Патроногића), одрађен 
од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-23 од 02.03.2022. године за 

редовно одржавање Метохијске улице у Бивољу, одрађен од стране Друштва посебне намене 
ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-22/2 од 02.03.2022. године 

за редовно одржавање улице Поп Маринка у Читлуку, одрађен од стране Друштва посебне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-22/1 од 02.03.2022. године 

за редовно одржавање улице Милоја Закића и Десанке Максимовић, одрађен од стране 
Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-23/1 од 02.03.2022. године 

за редовно одржавање улице Перице Цекића у Бивољу, одрађен од стране Друштва посебне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-23/2 од 02.03.2022. године 

за редовно одржавање улице Радомира Додића у Бивољу, одрађен од стране Друштва 
посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-23/3 од 02.03.2022. године 

за редовно одржавање улице Уроша Предића у Бивољу, одрађен од стране Друштва посебне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-24 од 02.03.2022. године за 

коловозну конструкцију (поправка јавне површине - прилазног пута ка стадиону Јединство у 
Крушевцу), одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-25 од 08.03.2022. године на 

редовном одржавању пута у Брајковцу, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР 
ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-26 од 08.03.2022. године на 

редовном одржавању пута и улица у више МЗ, одрађеним од стране Друштва посебне намене 
ТГР ДОО Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању, рехабилитацији и 

ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца, за 
извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до 28.02.2022. године, по 20. 
привременој ситуацији, број: 050-2/20/21 од 28.02.2022. године, извођача радова, 
„Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-4 од 02.03.2022. године на 

редовном одржавању на путу у Здравиње - пут за Стојадиновиће, одрађен од стране Друштва 
посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-6 од 02.03.2022. године на 

редовном одржавању на путу у Великим Купцима - насеља Мијатовицки  
 и пут за гробље, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-8 од 02.03.2022. године на 

редовном одржавању на путу у месту Сушица поред школе до моста, одрађен од стране 
Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-10 од 02.03.2022. године на 

редовном одржавању на путу у месту Росица, крак Агатоновићи-Младеновићи, одрађен од 
стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-12/1 од 02.03.2022. године 

на редовном одржавању на путу у месту Позлата, према Анђелковићима и 
Добросављевићима, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-12 од 02.03.2022. године на 

редовном одржавању на путу у месту Позлата, поред гробља до Ђорђевић Драгија, одрађен 
од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
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 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-15/1 од 02.03.2022. године 
на редовном одржавању улице 14. октобар у Јасици, одрађен од стране Друштва посебне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-15 од 02.03.2022. године на 

редовном одржавању на путу у Омладинској улици, одрађен од стране Друштва посебне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-11 од 02.03.2022. године на 

редовном одржавању на путу приступни пут Стакленик, одрађен од стране Друштва посебне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-15/2 од 02.03.2022. године 

на редовном одржавању на путу у Јасици, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР 
ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-16 од 02.03.2022. године на 

редовном одржавању на путу Гревци - пут до цркве Св.Антонија Преподобног, одрађен од 
стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-28 од 10.03.2022. године за 

редовно одржавање општинских путева и улица (Липовац  Ивице Петковића), одрађен од 
стране Друштва посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-27 од 10.03.2022. године за 

редовно одржавање општинских путева и улица (Јефимија), одрађен од стране Друштва 
посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-29 од 16.03.2022. године на 

редовном одржавању на путу у Срње - ул. Јолићев сокак II, одрађен од стране Друштва 
посебне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-30 од 22.03.2022. редовном 

одржавању на путу Церова-Шавране, одрађен од стране Друштва посебне намене ТГР ДОО 
Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-31 од 23.03.2022. године на 

редовном одржавању пута у Читлуку (крак из улице Хумске), одрађен од стране Друштва 
посбне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-21 од 02.03.2022. године на 

редовном одржавању пута у Беласици, пут за Аксентијевиће, одрађен од стране Друштва 
посбне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду Крушевцу 

у временском периоду од 01.03.-31.03.2022.године, по  трећој привременој ситуацији, број: 
3193 од 31.03.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 
37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду Крушевцу 

у временском периоду од 01.04.-30.04.2022.године, по  четвртој привременој ситуацији, број: 
4075 од 31.03.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 
37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду Крушевцу 

у временском периоду од 01.05.-31.05.2022.године, по петој привременој ситуацији, број: 
5021 од 31.05.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 
37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији 

града Крушевца, у временском периоду од 01.03. – 31.03.2022. године, по III привременој 
ситуацији, број: 3194 од 13.04.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе 
Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији 

града Крушевца, у временском периоду од 01.04. – 30.04.2022. године, по IV привременој 
ситуацији, број: 4077 од 29.04.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе 
Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац 



Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац 

			Програм пословања за 2023. годину           19  

 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-32 од 25.03.2022. године на
редовном одржавању пута у Степошу-насеље Доња мала (улица Ђурина и Силина), одрађен
од стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-33 од 01.04.2022. године на

редовном одржавању општинских путева и улица (Липовац-Ивице Петковића), одрађен од
стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању, рехабилитацији и

ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца, за
извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до 31.03.2022. године, по 21.
привременој ситуацији, број: 050-2/21/21 од 31.03.2022. године, извођача радова,
„Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-34 од 13.04.2022. године за

редовно одржавање пута у Беласици-главни пут, одрађен од стране Друштва посбне намене
ТГР ДОО Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова по уговору о јавно-приватном партнерству

без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и
улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем по
деветој привременој ситуацији, број: 22-04225-01 од 18.04.2022. год., извођача радова ,
Друштво посебне намене "ТГР" ДОО, Мајке Југовића 14, 37000  Крушевац
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-35 од 19.04.2022. године на

редовном одржавању на путу у Велики Купци-насеља Мијатовицки пут-наставак, одрађен од
стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова по уговору о јавно-приватном партнерству

без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и
улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем по
десетој привременој ситуацији, број: 22-04225-02 од 04.05.2022. год., извођача радова ,
Друштво посебне намене "ТГР" ДОО, Мајке Југовића 14, 37000  Крушевац
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-37 од 18.05.2022. године на

редовном одржавању пута у Горњем Степошу од МП-38 према гробљу, одрађен од стране
Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању, рехабилитацији и

ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца, за
извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до 30.04.2022. године, по 22.
привременој ситуацији, број: 050-2/22/22 од 30.04.2022. године, извођача радова,
„Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-38 од 26.05.2022. године на

редовном одржавању пута у Текије - наставак улице Душана Добрића-Меде, одрађен од
стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању, рехабилитацији и

ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца, за
извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до 31.05.2022. године, по 23.
привременој ситуацији, број: 050-2/23/22 од 31.05.2022. године, извођача радова,
„Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-39 од 14.06.2022. године на

редовном одржавању пута у Горњем Степошу према гробљу лево, одрађен од стране
Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за период од

01.03. - 31.03.2022. године, по рачуну број: 2204339 од 11.04.2022. год. извођача радова,
акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“ Београд, сектор за некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за период од

01.04. - 30.04.2022. године, по рачуну број: 2208322 од 31.05.2022. год. извођача радова,
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акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура 
железнице Србије“ Београд, сектор за некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице Душана Ристића у 

Кукљину, по окончаној ситуацији број 22-04225-02/04  од 04.04.2022. год. од извођача, 
привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке 
Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице Николе Чоловића, 

по окончаној ситуацији број 22-04225-19/04  од 19.04.2022. год. од извођача, привредног 
друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 
14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи разводне мреже за потребе 

водоснабдевања Здравиње, по првој привременој ситуацији број 13/с-22 од 28.04.2022. 
извођача радова ЈКП "Водовод", Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи дела инфраструктуре у насељу 

Расадник 1 блок Д2, по првој привременој ситуацији број 22-04225-04/05  од 05.05.2022. год. 
од извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, 
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи стадиона Јединство у Малом 

Головоду - 2. фаза, по првој привременој ситуацији број 22-04225-17/05  од 17.05.2022. год. 
од извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, 
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Израда Идејног решења за санацију клизишта у Великој Крушевици, засеок Средорек, на к.п. 

бр. 1036, 1048, 1049, 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1050/4, 1051, 1052, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059/2, 
1059/3, 1059/4, 1098/1, 1099, 1100, 1101, 1102, 1106, 1107, 1779, 1780 К.О. Велика Кршевица 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији пута у Текијама (улица 

Душана Добрића Меде),  по првој привременој ситуацији број 22-04225-56/05  од 31.05.2022. 
год. од извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО 
Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи улица на Багдали (насеље 

Багдала 4) - Авалска улица и улица Јеремиоје Живановаића,  по првој привременој ситуацији 
број 22-04225-57/05  од 31.05.2022. год. од извођача, привредног друштва за градњу и 
инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи дела инфраструктуре у насељу 

Расадник 1 блок Д2, по другој привременој ситуацији број 22-04225-14/06  од 13.06.2022. год. 
од извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, 
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи стадиона Јединство у Малом 

Головоду - 2. фаза, по другој привременој ситуацији број 22-04225-15/06  од 14.06.2022. год. 
од извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, 
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи разводне мреже за потребе 

водоснабдевања Здравиње, по другој привременој ситуацији број 26/с-22 од 17.06.2022. 
извођача радова ЈКП "Водовод", Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Косовске улице у зони 

пословања у Крушевцу по авансној ситуацији број 02-832  од 20.06.2022. год. од извођача, 
привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке 
Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради вреловодне мреже за 

топлификацију насеља Прњавор - зграде К2а и К2б, по првој привременој ситуацији број: 
16896-1/22 од 17.06.2022. год.,  извођача радова ЈКП "Градска Топлана", Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на измештању дела топловода у делу улице 

Веселина Николића об бр. 57 до 61, по окончаној ситуацији број: 16897-1/22 од 28.06.2022. 
год.,  извођача радова ЈКП "Градска Топлана", Крушевац 
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 Вршење стручног надзора по рачуну број 17/2022 по уговору о набавци и уградњи 
платформе (лифта) затвореног типа за савладавање висинских разлика, са адаптацијом 
прилазног дела, за потребе Центра за особе са инвалидитетом 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на набавци и уградњи постројења и опреме 

за санацију/реконструкцију енергетске ефикасности објеката у граду Крушевцу, по трећој 
привременој ситуацији бр: 30-4/22 од 29.04.2022. год., извођача радова, "Credo" d.o.o.,Боре 
Станковића 94/5, 17500 Врање 
 Вршење стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији и доградњи постојећег 

објекта бр. 1 -вртић "Голуб Мира" у Крушевцу и доградњи ппостојећег објекта бр. 2 - вртић 
"Лабуд" у Крушевцу, по четвртој привременој ситуацији бр: 61/22 од  14.06.2022. године, 
извођача радова, "Sloga construction" д.о.о., Крагујевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду Крушевцу 

у временском периоду од 01.06.-30.06.2022.године, по шестој привременој ситуацији, број: 
5951 од 30.06.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 
37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду Крушевцу 

у временском периоду од 01.07.-31.07.2022.године, по седмој привременој ситуацији, број: 
6960 од 29.07.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 
37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду Крушевцу 

у временском периоду од 01.08.-31.08.2022.године, по осмој  привременој ситуацији, број: 
7940 од 31.08.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 
37000 Крушевац. 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на обележавању хоризонтално-вертикалне 

сигнализације на путевима територије града Крушевац, по првој привременој ситуацији, 
број: 001/2022 од 01.07.2020. године, извођача радова, „Пословни центар“ ЈП Крушевац, 
улица Трг Косовских јунака бр.6, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на обележавању хоризонтално саобраћајне 

сигнализације на путевима територије града Крушевац, по другој привременој ситуацији, 
број: 002/2022 од 01.07.2020. године, извођача радова, „Пословни центар“ ЈП Крушевац, 
улица Трг Косовских јунака бр.6, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији 

града Крушевца, у временском периоду од 01.05. – 31.05.2022. године, по V привременој 
ситуацији, број: 5026 од 31.05.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе 
Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији 

града Крушевца, у временском периоду од 01.06. – 30.06.2022. године, по VI привременој 
ситуацији, број: 5954 од 30.06.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе 
Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији 

града Крушевца, у временском периоду од 01.07. – 31.07.2022. године,  
 по VII привременој ситуацији, број: 6959 од 29.07.2022. године, извођача радова, ЈКП 

„Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова по уговору о јавно-приватном партнерству 

без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и 
улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем по 
једанаестој  привременој ситуацији, број: 22-04225-03 од 27.06.2022. год., извођача радова , 
Друштво посебне намене "ТГР" ДОО, Мајке Југовића 14, 37000  Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-41 од 07.07.2022. године на 

редовном одржавању Мозријевске улице, одрађен од стране Друштва посбне намене ТГР 
ДОО Крушевац 
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 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-42 од 08.07.2022. године на 
редовном одржавању пута у Макрешане-пут за цркву, одрађен од стране Друштва посбне 
намене ТГР ДОО Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању, рехабилитацији и 

ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца, за 
извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до 30.06.2022. године, по 24. 
привременој ситуацији, број: 050-2/24/22 од 30.06.2022. године, извођача радова, 
„Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-45 од 22.07.2022. године на 

редовном одржавању општинских путева и улица (Ђунис-Марковићи), одрађен од стране 
Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-46 од 22.07.2022. године на 

редовном одржавању општинских путева и улица (Ђунис-перед реке), одрађен од стране 
Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-47 од 22.07.2022 
 године на редовном одржавању општинских путева и улица (Ђунис-Удовичићи), одрађен од 

стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-48 од 22.07.2022. године на 

редовном одржавању на путу за Азил, одрађен од стране Друштва посбне намене ТГР ДОО 
Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-49 од 22.07.2022. године на 

редовном одржавању улице из Кнеза Милоша, одрађен од стране Друштва посбне намене 
ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-50 од 22.07.2022. године на 

редовном одржавању на путу од центра села према манастиру, одрађен од стране Друштва 
посбне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-51 од 22.07.2022. године на 

редовном одржавању општинских путева и улица (Дедина-Ђакове Буне), одрађен од стране 
Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова бр. 05-52 од 22.07.2022. године на 

редовном одржавању општинских путева и улица (Ђунис-Павловић Славиша), одрађен од 
стране Друштва посбне намене ТГР ДОО Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању, рехабилитацији и 

ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца, за 
извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до 31.07.2022. године, по 25. 
привременој ситуацији, број: 050-2/25/22 од 31.07.2022. године, извођача радова, 
„Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова по уговору о јавно-приватном партнерству 

без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и 
улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем, по 12. 
(дванаестој) привременој ситуацији, број: 22-04225-04 од 26.08.2022. године, извођача 
радова, Друштво посебне намене „ТГР“ ДОО, Мајке Југовића 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању,  
 рехабилитацији и ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града 

Крушевца, за извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до 31.08.2022. године, 
по 26. привременој ситуацији, број: 050-2/26/22 од 31.08.2022. године, извођача радова, 
„Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за период од 

01.05. - 31.05.2022. године, по рачуну број: 2210757 од 02.08.2022. год. извођача радова, 
акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура 
железнице Србије“ Београд, сектор за некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за период од 

01.06. - 30.06.2022. године, по рачуну број: 2210280 од 12.07.2022. год. извођача радова, 
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акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура 
железнице Србије“ Београд, сектор за некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза за период од 

01.07. - 31.07.2022. године, по рачуну број: 2211511 од 10.08.2022. год. извођача радова, 
акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура 
железнице Србије“ Београд, сектор за некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи дела инфраструктуре у насељу 

Расадник 1 блок Д2, по окончаној ситуацији број 22-04225-55/06  од 29.06.2022. год. од 
извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, 
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изради вреловодне мреже за 

топлификацију насеља Прњавор - зграде К2а и К2б, по окончаној ситуацији број: 16898-1/22 
од 29.06.2022. год.,  извођача радова ЈКП "Градска Топлана", Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи водоводне мреже у 

Железничкој улици, по првој привременој ситуацији број 27/с-22 од 24.06.2022. извођача 
радова ЈКП "Водовод", Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Улице Свети Сава, по 

првој привременој ситуацији број 22-04225-90/06  од 30.06.2022. год. од извођача, 
привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке 
Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи стадиона Јединство у Малом 

Головоду - 2. фаза, по окончаној ситуацији број 22-04225-64/06  од 30.06.2022. год. од 
извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, 
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији пута у Текијама (улица 

Душана Добрића Меде),  по окончаној ситуацији број 22-04225-95/06  од 30.06.2022. год. од 
извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, 
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи улица на Багдали (насеље 

Багдала 4) - Авалска улица и улица Јеремије Живановића,  по другој привременој ситуацији 
број 22-04225-96/06  од 30.06.2022. год. од извођача, привредног друштва за градњу и 
инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова за Капитално (инвестиционо) одржавање 

установе културе Ромског културног центра-Дома културе у насељеном "Марко Орловић", 
по окончаној ситуацији бр: МП037-103/21 од  03.11.2021. године, извођача радова, МП 
ПРОЈЕКАТ 037 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи прихватилишта и азила за псе-

прва фаза по првој привременој ситуацији бр. 101/2022 од 22.07.2022. године, извођача 
радова, Г.П. ПРОФИ ГРАДЊА КРУ 037 Д.О.О., Ул. Бирчанинова бр. 10/2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији топловодне мреже у 

Косовској улици у Крушевцу по првој привременој ситуацији, број: 11-20231-1/22 од 
25.07.2022. године, извођача радова ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ Ул. Мике Стојановића 
бр.13 37000 Крушевац. 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи улице Танаска Рајића у 

Крушевцу-1. фаза,  по првој привременој ситуацији број 22-04225-03/08  од 03.08.2022. год. 
од извођача, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, 
улица Мајке Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Улице Свети Сава, по 

другој привременој ситуацији број 22-04225-04/08  од 04.08.2022. год. од извођача, 
привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ ДОО Крушевац, улица Мајке 
Југовић бр. 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији топловодне мреже у 

Косовској улици у Крушевцу по окончаној привременој ситуацији, број: 11-23681-1/22 од 
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10.08.2022. године, извођача радова ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ Ул. Мике Стојановића 
бр.13 37000 Крушевац. 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи водоводне мреже за потребе 

водоснабдевања у Коњуху, по првој привременој ситуацији, број: 37/с-22 од 09.08.2022. 
године, извођача радова, Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ 
Крушевац, ул. Душанова бр. 46, 3, 37000 Крушевац. 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи улица на Багдали (насеље 

Багдала 4)-Авалска улица и улица Јеремије Живановића по окончаној ситуацији бр. 22-
04225-06/08 од 10.08.2022. године, извођача радова, привредног друштва за градњу и 
инжењеринг „Техноградња“ Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац. 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи водоводне мреже у 

Железничкој улици, по окончаној ситуацији, број: 39/с-22 од 12.08.2022. године,  
 извођача радова, Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ 

Крушевац, ул. Душанова бр. 46, 3, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи прихватилишта и азила за псе-

прва фаза по другој привременој ситуацији бр. 136/2022 од 24.08.2022. године, извођача 
радова, Г.П. ПРОФИ ГРАДЊА КРУ 037 Д.О.О., Ул. Бирчанинова бр. 10/2, 37000 Крушевац. 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и доградњи  постојећег 

објекта бр. 1-вртић „Голуб Мира“ у Крушевцу и реконструкцији и доградњи постојећег 
објекта бр. 2 – вртић „Лабуд“ у Крушевцу, по петој привременој ситуацији бр. 88/22 од 
25.08.2022. год.,  извођача радова, „Sloga construction“ d.o.o, Крагујевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи водоводне мреже за потребе 

водоснабдевања у Глобару, по окончаној ситуацији, број: 40/с-22 од 26.08.2022. године, 
извођача радова, Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ 
Крушевац, ул. Душанова бр. 46, 3, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Улице Војина 

Михајловића у насељеном месту Бован (заселак Жуте баре), по првој привременој ситуацији 
наш бр. 2776 од 05.09.2022.г., извођача радова, Металпласт-Павловић ДОО, Ул. Браће 
Вуксановића бр. 4, 18420 Блаце 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи водоводне мреже у Косовској 

улици, по првој привременој ситуацији, број: 42/с-22 од 26.08.2022. године, извођача радова, 
Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Крушевац, ул. Душанова 
бр. 46, 3, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи водоводне мреже за потребе 

водоснабдевања у Коњуху, по окончаној ситуацији, број: 46/с-22 од 05.09.2022. године, 
извођача радова, Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ 
Крушевац, ул. Душанова бр. 46, 3, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Улице Светог Саве у 

Крушевцу по трећој привременој ситуацији бр. 22-04225-04/09 од 08.09.2022. године, 
извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ Крушевац, 
улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице и пратеће 

инфраструктуре са партерним уређењем у улици Кнеза Милоша  по првој привременој 
ситуацији бр. 22-04225-05/09 од 08.09.2022. године, извођача радова, привредног друштва за 
градњу и инжењеринг „Техноградња“ Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 
Крушевац. 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији топловодне мреже у 

Косанчићевој улици у Крушевцу по првој привременој ситуацији, број: 27092-1/22 од 
16.09.2022. године, извођача радова ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ Ул. Мике Стојановића 
бр.13 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији и доградњи постојећег 

објекта бр. 1 -вртић "Голуб Мира" у Крушевцу и доградњи ппостојећег објекта бр. 2 - вртић 
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"Лабуд" у Крушевцу, по четвртој привременој ситуацији бр: 61/22 од  14.06.2022. године, 
извођача радова, "Sloga construction" д.о.о., Крагујевац 
 Вршење стручног надзора на изградњи дренажне мреже за  ОШ "Страхиња Поповић" у

Дворану, по окончаној ситуацији бр: S-13/2022 od 17.06.2022. год., извођача радова, "АЛЕКС
ГРАДЊА 19", Југ Богданова 19, 37000 Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи дома културе у Мајдеву по

првој привременој ситуацији број 92/22 од 01.07.2021. год.  од извођача, Г.П. "ПРОФИ
ГРАДЊА КРУ 037", ДОО, ул. Бирчанинова бр. 10/2, Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању саобраћајне сигнализације са

измењивим садржајем у зонама школа, по окончаној ситуацији бр: 35 од 25.07.2022. год.,
извођача радова,  „DMV“ d.o.o., Краљевић Марка бб, 18000 Ниш
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на бетонирању пешачких стаза у зони

школе у насељеном месту Глободер, по окончаној ситуацији бр.0082/2022 од 09.08.2022.
год., извођач радова "ИСКОП СТАЈИЋ РМ" ДОО Крушевац
 Вршење стручног надзора на реконструкцији објекта О.Ш. "Владислав Савић Јан" у

Паруновцу, по седмој привременој ситуацији бр: VII-037/08-2022 од  09.08.2022. године,
извођача радова, ГП "Тончев градња" д.о.о., ул. Петог септембра бр.5, Сурдулица
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на набавци и уградњи постројења и опреме

за санацију/реконструкцију енергетске ефикасности објеката у граду Крушевцу, по четвртој
привременој ситуацији-Рачун бр: 57/22 од 18.08.2022. год.,  извођача радова,  „Credo“ d.o.o.,
Боре Станковића 94/5, 17500 Врање
 Вршење стручног надзора над извођењем радова за израду тротоара у ОШ „Васа Пелагић“ у

Падежу, по првој привременој ситуацији бр: 19-8/22 од 19.08.2022. год.,  извођача радова,
Лоџа 48 д.о.о. Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на набавци транспорту и уградњи пешачких

ограда у зонама школа, по окончаној ситуацији бр: 20/2022 од 02.09.2022. год.,  извођача
радова,  „Mirado“ d.o.o., Свете Милутиновића 17/а, 11250 Железник
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији објекта у ОШ

„Владислав Савић Јан“ у Паруновцу, по окончаној ситуацији бр. О-041/08-2022 од
01.09.2022. год.,  извођача радова, ГП „Тончев градња“ д.о.о., ул. Петог септембра бр.5,
17530 Сурдулица
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на замени подова у ОШ „Доситеј

Обрадовић“ у Крушевцу, по окончаној ситуацији бр: 531/2022 од 01.09.2022. год.,  извођача
радова,  „MCS-SISTEM“ d.o.o., Николе Пашића 28, Пожега
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на надоградњи спрата на постојећем

објекту Музичке школе „Стеван Христић“ у Крушевцу,  по првој привременој ситуацији бр:
145/2022 од 12.09.2022. године, извођача радова, Г.П. ПРОФИ ГРАДЊА КРУ 037 Д.О.О., ул.
Бирчанинова бр. 10/2, 37000 Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реализацији годишњег оперативног

плана одбране од поплава, по првој привременој ситуацији бр. С-22/2022 од 12.09.2022. год.,
извођача радова, АЛЕКС-ГРАДЊА 19 ДОО, Југ Богданова 19, 37000 Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању семафора у граду Крушевцу

у временском периоду од 01.09.-30.09.2022.године, по деветој привременој ситуацији, број:
9546 од 30.09.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе Чоловића бр. 2,
37000 Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на обележавању улица хоризонталном

саобраћајном сигнализацијом на територији града Крушевца, по трећој привременој
ситуацији, број: 003/2022, извођача радова, „Пословни центар“ ЈП Крушевац, улица Трг
Косовских јунака бр.6, 37000 Крушевац
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на обележавању улица хоризонталном

саобраћајном сигнализацијом на територији града Крушевца, по окончаној ситуацији, број:
12340, извођача радова, „Пословни центар“ ЈП Крушевац, улица Трг Косовских јунака бр.6,
37000 Крушевац
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 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији 
града Крушевца, у временском периоду од 01.09. – 30.09.2022. године, по IX привременој 
ситуацији, број: 9547 од 30.09.2022. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, улица Николе 
Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији 

града Крушевца, у временском периоду од 01.10. – 31.10.2021.године, по десетој 
привременој ситуацији, број: 8831   од 29.10.2021. године, извођача радова, ЈКП „Крушевац“, 
улица Николе Чоловића бр. 2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова по уговору о јавно-приватном партнерству 

без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и 
улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем, по 13. 
(тринаестој) привременој ситуацији, број: 22-04225-05 од 03.10.2022. године, извођача 
радова, Друштво посебне намене „ТГР“ ДОО, Мајке Југовића 14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на редовном одржавању, рехабилитацији и 

ургентном одржавању локалне путне инфраструктуре на територији града Крушевца, за 
извршене радове у временском периоду од 08.05.2020. до 30.09.2022. године, по 27. 
привременој ситуацији, број: 050-2/27/22 од 30.09.2022. године, извођача радова, 
„Крушевацпут“ АД Крушевац, ул. Јасички пут бр.65, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова по уговору о јавно-приватном партнерству 

без елемената концесије за рехабилитацију и ургентно одржавање општинских путева и 
улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем, по 14. 
(четрнаестој) привременој ситуацији, број: 22-04225-06 од 03.11.2022. године, извођача 
радова, Друштво посебне намене „ТГР“ ДОО, Мајке Југовића 14, 37000 Крушевац 
 Стручни надзор контроле количина по предрачуну радова број 05-56 од 04.11.2022. године за 

каналисање атмосферских вода које одлазе у подрум зграде II-4  бр.13 у улици Краља 
Александра Ујединитеља у Крушевцу, одрађеним од стране Друштва посебне намене  ТГР 
ДОО Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза по рачуну 

број: 2213951 од 13.09.2022. године, извођача радова, акционарско друштво за управљање 
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, сектор 
за некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза по рачуну 

број: 2215197 од 12.10.2022. године, извођача радова, акционарско друштво за управљање 
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, сектор 
за некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на одржавању путних прелаза по рачуну 

број: 2216583 од 14.11.2022. године, извођача радова, акционарско друштво за управљање 
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, сектор 
за некретнине, улица Немањина бр.6, 11000 Београд 
 Вршење стручног надзора по окончаној ситуацији бр. С-24-11/22 од 24.11.2022. год., на 

извођењу радова на надоградњи спрата на постојећем објекту Музичке школе "Стеван 
Христић" у Крушевцу, извођач радова "Constructor Mil" doo, Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Улице Светог Саве у 

Крушевцу по окончаној ситуацији бр. 22-04225-34/09 од 19.09.2022. године, извођача радова, 
привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ Крушевац, улица Мајке 
Југовића бр.14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице и пратеће 

инфраструктуре са партерним уређењем у улици Кнеза Милоша  по окончаној ситуацији бр. 
22-04225-66/09 од 28.09.2022. године, извођача радова, привредног друштва за градњу и 
инжењеринг „Техноградња“ Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи улице Танаска Рајића у 

Крушевцу -1. фаза, по окончаној ситуацији бр. 22-04225-13/09 од 14.09.2022. године, 
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извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ Крушевац, 
улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи водоводне мреже у Цанкаревој 

улици у Крушевцу, по првој привременој ситуацији, број: 52/с-22 од 28.09.2022. године, 
извођача радова, Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ 
Крушевац, ул. Душанова бр. 46, 3, 37000 Крушевац. 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи канализационе мреже у 

Косовској улици, по првој привременој ситуацији, број: 51/с-22 од 26.09.2022. године, 
извођача радова, Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ 
Крушевац, ул. Душанова бр. 46, 3, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи новопланираних улица на 

Багдали 1, по првој привременој ситуацији бр. 22-04225-03/10 од 04.10.2022. године, 
извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ Крушевац, 
улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији топловодне мреже у 

Косанчићевој улици у Крушевцу по другој привременој ситуацији, број 11-23681/22 од 
05.10.2022. године, извођача радова ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ Ул. Мике Стојановића 
бр.13 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Косовске улице у зони 

пословања у Крушевцу по првој привременој ситуацији бр. 22-15305-08/10 од 11.10.2022. 
године, извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ 
Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Улице Војина 

Михајловића у насељеном месту Бован (заселак Жуте баре), по окончаној ситуацији наш бр. 
20-10/22 од 20.10.2022.г., извођача радова, Металпласт-Павловић ДОО, Ул. Браће 
Вуксановића бр. 4, 18420 Блаце 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи прихватилишта и азила за псе-

прва фаза по окончаној ситуацији бр. 158/2022 од 20.10.2022. године, извођача радова, Г.П. 
ПРОФИ ГРАДЊА КРУ 037 Д.О.О., Ул. Бирчанинова бр. 10/2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи памптрека у парку око 

стадиона Јединсто на локацији Старог  аеродрома у Крушевцу, по првој привременој 
ситуацији наш бр. 3311 од 25.10.2022. године, извођача радова, СЗР Маре Транскоп - 
Прокупље 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Улице Миодрага Гајића 

у Каонику (сокак Гајићи), по првој привременој ситуацији бр. 22-04225-48/10 од 25.10.2022. 
године, извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ 
Крушевац, улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи новопланираних улица на 

Багдали 1, по другој привременој ситуацији бр. 22-04225-05/11 од 04.11.2022. године, 
извођача радова, привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ Крушевац, 
улица Мајке Југовића бр.14, 37000 Крушевац 
 Вршење стеручног надзора по окончаној ситуацији број: 33918-1/22 од 02.11.2022. године, за 

извођење радова на реконструкцији дистрибутивног топловода у делу Косанчићеве улице у 
Крушевцу, извођача радова ЈКП „Градска Топлана“ Крушевац, ул. Мике Стојановића бр. 13, 
37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи водоводне мреже у Косовској 

улици, по другој привременој ситуацији, број: 60/с-22 од 26.10.2022. године, извођача 
радова, Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Крушевац, ул. 
Душанова бр. 46, 3, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на набавци и уградњи успоривача 

саобраћаја (лежећих полицајаца и пуног платоа) и припадајуће саобраћајне сигнализације, по 
окончаној ситуацији бр: 10658 од 27.09.2022. год.,  извођача радова, ЈП „Пословни Центар“ 
Крушевац  
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 Вршење стручног надзора над извођењем радова за уређење пољских путева на територији 
града Крушевца, по окончаној ситуацији наш бр. 3133 од 07.10.2022.г., извођача радова, 
Металпласт-Павловић ДОО, Ул. Браће Вуксановића бр. 4, 18420 Блаце 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова за израду тротоара у ОШ „Васа Пелагић“ у 

Падежу, по окончаној ситуацији бр: 06-10/22 од 06.10.2022. год.,  извођача радова,  Лоџа 48 
д.о.о. Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на реализацији годишњег оперативног 

плана одбране од поплава, по другој привременој ситуацији бр. С-24/2022 од 14.10.2022. год.,  
извођача радова, АЛЕКС-ГРАДЊА 19 ДОО, Југ Богданова 19, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на надоградњи спрата на постојећем 

објекту Музичке школе „Стеван Христић“ у Крушевцу,  по другој привременој ситуацији бр: 
159/2022 од 20.10.2022. године, извођача радова, Г.П. ПРОФИ ГРАДЊА КРУ 037 Д.О.О., ул. 
Бирчанинова бр. 10/2, 37000 Крушевац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на адаптацији мокрих чворова на објекту 

чији су корисници особе са инвалидитетом у Крушевцу,  по окончаној ситуацији бр: 124/22 
од 31.10.2022. године, извођача радова, Сума Градња доо 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на замени мокрих чворова у матичној 

школи ОШ Драгомир Марковић, по првој привременој ситуацији бр: 211/22 од 02.11.2022. 
год.,  извођач радова,  Милена Перић ПР „САМ Перић“ 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи фискултурне сале у ОШ Кнез 

Лазар у Великим Купцима -2.фаза, по окончаној ситуацији бр: 440/2022 од 01.11.2022. год.,  
извођач радова,  ДОО „Грађинг“ Александровац 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова на партерном уређењу на локацији ОШ 

„Владислав Савић Јан“ у Паруновцу, по окончаној ситуацији бр. 11004 од 10.11.2022. год.,  
извођача радова, ЈКП „Крушевац“ 

 
 

Израда техничких услова 

 Израда техничких услова за прикључење на канализациону инфраструктурну мрежу за 
пословни објекат на к.п. бр. 2637/75 К.О. КШ 
 Израда обавештења по поднетом захтеву бр. 01-350-54/2022 од 31.01.2022. године за 

издавање услова 
 Обавештење по поднетом захтеву за издавање локацијских услова бр. РОП-МСГИ-32-ЛОЦ-

1/2022 
 Израда техничких услова за прикључење на градску водововодну и канализациону 

инфраструктурну мрежу за пословне објекте спратности П и П+1, чија траса прелази преко 
к.п. бр. 5832/4, 5832/15, 5832/16, 6111 и 5972/2 све К.О. КШ 
 Израда техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу за пословни 

објекат - складиште на к.п. бр. 2037/1 К.О. Читлук 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу мешовитог вода 10 kV од постојећег 

далековода 10 kV до постојеће ТЦ 10/0,4 kV "Макрешане2" 
 Израда техничких услова за изградњу водоводне мреже у улици Железничкој на к.п. бр. 

2663/14, 2571/44, 2571/43, 2570/46, 2570/47, 2570/59, 2570/53, 2570/1, 2259/1, 2284, 37/2, 
2285/1, 2293/1, 2293/2, 2287/1 К.О. Крушевац и к.п. 2067/6, 2067/4 К.О. Лазарица 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТЦ 10/0,4 kV "ТАКОВСКА КРОВ 

ПРИМ" са прикључним кабловским водом 10 kV 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1kV за пословни 

објекат биро маркетинг по захтеву роп-кру-22017-лоца-2/2020 
 Израда обавештења по поднетом захтеву бр. МСГИ-4726-ЛОЦ-1/2022 за издавање услова 
 Израда техничких услова за пројектовање за прикључни гасовод, МС, МРС и РС за 

снабдевање природним гасом асфалтне базе - траса 2620 м и три објекта 
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 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајне прикључке планираних објеката 
(затворена складишта за смештај мешовите робе са продајним простором) на к.п. бр. 6/1 К.О. 
КШ 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајне прикључке планираног 

вишепородичног стамбено - пословног  објекта спратности По+П+3 на к.п. бр. 6181 К.О. КШ 
на Улицу Чупићеву и Улицу Станислава Биничког у Крушевцу 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајни прикључак планираног пословног 

објекта - производна хала металне галантерије на к.п. бр. 1228/1 К.О. Лазарица, на планирану 
саобаћајницу на к.п. бр. 2139/1 К.О. Лазарица, Крушевац 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТЦ 10/0,4 kV "СТАКЛЕНИК" и 

прикључног кабловског вода 10 kV 
 Израда техничких услова за појектовање за изградњу кабловског вода 1kV за пословни 

објекат IC SYSTEMS AUTOMATIKA у Крушевцу 
 Израда техничких услова за прикључења на водоводну и канализациону инфраструктурну 

мрежу за стамбено пословни објекат у Таковској 17-21, на к.п. бр. 715/1, 715/2, 716, 717 К.О. 
КШ 
 Израда техничких услова за прикључење на јавни пут ради изградње етно кампа - брвнаре за 

одмор на к.п. бр. 412 и 413 К.О. Бован, Крушевац 
 Израда техничких услова за изградњу прикључка на градску водоводну инфраструктурну 

мрежу за објекат "Јован Поповић" на к.п. бр. 6044 К.О. КШ Крушевац, у Балканској улици 
бр. 56 
 Израда техничких услова за изградњу водоводне мреже у Цанкаревој улици у Крушевцу на 

к.п. бр. 2663/3, 2571/2, 2570/40, 2570/52835 и 2570/59 све К.О. КШ 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1кV за стамбени 

објекат на к.п. бр. 2183/3 К.О. КШ по захтеву 01-350-313/2022 од 27.04.22. 
 Израда техничких услова за изградњу кабловског вода 1 kV за стамбени објекат на к.п. бр. 

6172 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за изградњу цевовода на к.п. бр. 2588/3, 2601, 114/2 све К.О. Срње 

и  бр. 2887, 2957, 2892, 2891, 2897, 2310/4 све К.О. Падеж и изградњу црпне станице на к.п. 
бр. 2310/1 К.О. Падеж за водоснабдевање депоније "Срње" 
 Израда техничких услова за изградњу прикључка на градску водоводну мрежу за стамбено-

пословни обекат спратности П+4 на к.п. бр. 6177 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1kV за стамбени 

пословни објекат Сан Градња 
 Израда техничких услова за изградњу прикључка на градску водоводну мрежу за пословни 

објекат спратности П/П+1 на к.п. бр. 2081 К.О. Читлук, улица Цара Лазара бр. 407 у 
Крушевцу 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1kV за објекат на к.п. 

1208/1 К.О. Лазарица 
 Израда техничких услова за изградњу ваздушног вода 1kV за самоуслужну перионицу ФАСТ 

РЕНТ  
 Израда техничких услова за прикључење на јавни пут за изградњу стамбено пословног 

објекта ауто перионица спратности "П" на к.п. бр. 3030 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за прикључења на јавни пут за доградњу пословног објекта за 

машинску обраду метала спратности "П" на к.п. бр. 2360/1 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за прикључење на градску водоводну и канализациону мрежу 

инфраструктурну мрежу за вишепородични стамбени објекат П0+П+5, на к.п. бр. 6103 и 
2183/3 обе К.О. КШ, ул. Трг Костурница 
 Израда техничких услова за изградњу канализационе мреже у Косовској улици у Крушевцу, 

чија траса прелази преко к.п. бр. 2326, 2317/1, 2290/2 све КО КШ 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајни прикључак планираног складишта 

металне галантерије и самоуслужне перионице аутомобила спратности П, инвестиора 
Данијела Стојковића из Срња на к.п. бр. 706/4 и 705/1 обе КО Лазарица 
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 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајни прикључак планираног затвореног 
складишта металне галантерије са управном зградом "Б.О.С Компани" доо из Крушевца на 
к.п. бр. 728, 727, 724, 723/2, 723/1, 722 и 721 све КО Глободер  
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобр. прикључке планираног пословног објекта 

аутоперионице, инвеститора Иван промет д.о.о., из Крушевца на к.п. бр. 2197 К.О. Лазарица 
Град Крушевац на Улицу Јасички пут 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобр. прикључке планираног стамбено-пословног 

објекта спратности П+3 на к.п. бр. 2164 и 2165 обе К.О. КШ на улицу Хајдук Вељкову у 
Крушевцу 
 Израда техничких услова за пројектовање за инд.гас.прикључак са КРМС кап. Qmax -

16m3/xГ-10 за обх. на к.п. бр. 128/3 К.О. КШ и УГИ за пот.пом.обј. на к.п. бр. 128/3 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за реконструкцију општинског пута Вратаре-Залоговац на к.п. бр. 

2254 К.О. Вратаре 
 Израда техничких услова за изградњу прикључка на водоводну инфраструктурну мрежу за 

пословни објекат-интегрисани образовни систем за друштвене и природне науке спратности 
"П" на к.п. бр. 2410/1 и 2410/15 КО КШ 
 Израда техничких услова за прикључење на канализациону инфраструктурну мрежу за 

стамбени објекат спратности П+1, на к.п. бр. 59 КО Паруновац,  
 Израда техничких услова за прикључење на водоводну инфраструктурну мрежу стамбеног 

објеката у улици Краља Петра Првог 105,  на к.п. бр. 3396/3 КО Крушевац 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТС 10/0,4 kV  "ФК ЈЕДИНСТВО" и 

кабловског прикључног вода 10 kV 
 Израда техничких услова за изградњу секундарне канализационе мреже у улици Александра 

Башића (Равњак) у Крушевцу 
 Израда техничких услова за пројектовање за измештање дела далековода 10kV "Крушевац 4-

Јасика" 
 Израда техничких услова за изградњу разводне водоводне мреже насељеног места Дворане 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТЦ 10/0,4kV "Багдала Техноградња", 

прикључног вода 10kV и нужног НН расплета 
 Израда техничких услова за прикључење на градску водоводну и канализациону 

инфраструктурну мрежу за стамбено пословни објекат на к.п. бр. 185/4 КО Мало Головоде, 
ул. Аеродромска 139 у Крушевцу 
 Израда техничких услова за изградњу ТС 10/0,4 кV и прикључног кабловског вода 10кV 
 Израда обавештења по поднетом захтеву број 2393 од 28.07.2022. год. 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1 kV до КПК на 

регулационој линији на к.п. бр. 5996/2 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за изградњу разводне водоводне мреже насељеног места Пољаци 
 Израда техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону инфраструктурну 

мрежу за стамбени објекат спратности П+1, у ул. Косовске битке 57/Г на к.п. бр. 3808/5 К.О. 
КШ 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу прикључног вода 1kV за пословни 

објекат на к.п. бр. 3560/5 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу за стамбени 

објекат у улици Косанчићевој 72 на к.п. бр. 1585 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за пројектовање за инд. гасни прикључак са кмрс и уги за стамбено 

пословни објекат на к.п. Бр. 6155, 678/2 и 690/2 К.О. КШ Крушевац, ул. Чолак Антина 
 Израда техничких услова за изградњу кабловског вода 1 kV у регулацији постојеће 

саобраћајнице преко к.п. бр. 2414/23 К.О. КШ, по захтеву заводни бр. 01-350-689/2022 од 
17.08.2022. год. 
 Израда техничких услова за прикључење на градску водоводну и канализациону 

инфраструктурну мрежу за стамбени објекат П+1, на к.п. бр. 6168 К.О. КШ, ул. Мартовских 
жртава у Крушевцу 
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 Израда техничких услова за пројектовање за оптичку приступну мрежу подручје Крушевац, 
кластер Х 
 Израда техничких услова за пројектовање за оптичку приступну мрежу подручје Крушевац, 

кластер Ф 
 Израда техничких услова за изградњу стамбено пословног објекта укупне спратности П+1 на 

к.п. бр. 2009/3 К.О. Читлук у Крушевцу 
 Израда техничких услова за изградњу кабловског вода 1 kV за стамбено пословни објекат у 

улици Косовској на к.п. бр. 927/1 и 927/2 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за прикључење на јавни пут за изградњу пословног објекта-

сервисне станице за моторна возила спратности П на к.п. бр. 45/1 и 45/2 обе К.О. Крушевац 
на делу путног земљишта ул. Желизничке 
 Израда техничких услова за пројектовање за индивидуални гасни прикључак са КМРС и 

УГИ стамбено-пословног објекта спратности По+П+Пк (бр. 1) са трасом на к.п. бр. 2428/33 и 
2428/10 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за прикључење на градску водоводну и канализациону 

инфраструктурни мрежу за пословни објекат спратности П на к.п. бр. 6/1 К.О. КШ 
 Израда техничких услова прикључења на јавни пут планираног складишта металне 

галантерије на к.п. 705/1 и 706/4 обе К.О. Лазарица на улицу Јасички пут 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобр. прикључке планираног стамбено-пословног 

објекта спратности П+3 на к.п. бр. 2164 и 2165 обе К.О. КШ на улицу Хајдук Вељкову у 
Крушевцу 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајни прикључак планираног пословног 

објекта за производњу брикета спратности П на к.п. бр. 3275/1 К.О. Бивоље на 
некатегорисаном путу на к.п. бр. 3348/1 К.О. Бивоље 
 Израда саобраћајно-техничких услова за прикључак пословног објекта на саобраћајницу по 

захтеву бр. 2516 од 10.08.2022. год. 
 Израда саобраћајно техничких услова за саобраћајни прикључак планираног 

складишногобјекта камених и мермерних плоча, објекат бр. 1 спратности П+1 (прва фаза) и 
складишног објекта камених и мермерних плоча, објекат бр. 2 спратности П (друга фаза) на 
к.п. бр. 917/1 и 917/33 обе К.О. Лазарица 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајни прикључак планираног 

вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 6188, 6063/3 и 6180 све К.О. КШ 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајни прикључак планираног објекта за 

прераду пољопривредних производа - грожђа на к.п. бр. 761/1, 761/2, 761/3, 761/4 и 761/5 све 
КО Мешево, на некатегорисани пут на к.п. бр. 2303 К.О. Мешево 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајне прикључке планираног  производног 

пословног објекта за  механичку обраду метала спратности П+1  инвеститора ВМН Крстић 
д.о.о. из Крушевца на к.п. бр. 3273/1 К.О. Бивоље 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајни прикључак планираног пословног 

објекта – хала за завршну механичку обраду рустичног дрвета спратности П+1 на к.п. бр. 
17/2 КО Липовац Град Крушевац 
 Израда саобраћајно-техничких услова за саобраћајне прикључке планираног пословног 

објекта – складиште производа и робе широке потрошње спратности П на к.п. бр. 3268/8 и 
3268/9 обе КО Бивоље 
 Израда техничких услова за пројектовање за индивидуални гасни прикључак са КМРС 

капацитета (Г-25) и УГИ за потребе стамбено-пословног објекта спратности По+П+4 на к.п. 
бр. 2330 К.О.  КШ у Таковској улици у Крушевцу 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу ТС 10/0,4kV "БОС ГЛОБОДЕР" и 

прикључног кабловског вода 10 kV 
 Израда техничких услова за прикључење на градску водоводну и канализациону 

инфраструктурну мрежу за стамбено пословни објекат По+П+4 на к.п. бр. 6157 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1 kV за пословни 

објекат на к.п. бр. 716/7 К.О. Лазарица 



Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац 

 

																																										Програм пословања за 2023. годину                                        32  
 

 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1 kV из ТС 10/0,4 kV 
"Елмос" за објекат на к.п. 6165/1 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за пројектовање за прикључни топловод, ТОС и инсталација 

грејања у улици Немањиној 32 на к.п. 2319 и 935/2 све К.О. КШ  
 Израда техничких услова за пројектовање за пројектовање за изградњу водоводног и 

канализационог прикључка на градску мрежу за вишепородичне стамбене објекте П+3 на 
к.п. бр. 6172 К.О. КШ 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу кабловског вода 1 kV за стамбено 

пословни објекат у Таковској улици бр. 24 
 Израда обавештења по поднетом захтеву за издавање услова 01-350-952/2022 од 09.11.2022. 

год. 
 Израда техничких услова за пројектовање за изградњу водоводног прикључка на градску 

водоводну мрежу за стамбени објекат на к.п. бр. 1850/16 и 1850/17 обе К.О. Лазарица 
 
Израда осталих стручних услуга 
 
 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 2611 од 17.10.1979. год., о 

регулисању права и обавеза у вези са давањем на трајно коришћење припремљеног 
грађевинском земљишта ради стамбене изградње, комплекс Багдала III, блок Б-19, локација 
1, у Крушевцу 

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 2844 од 30.12.1987., о регулисању 
међусобних права и обавезаоко уређивања грађевинског земљишта на локацији бр. 5, блок Е, 
насеље Прњавор 2, у Крушевцу, ради изградње индивидуалне стамбене зграде 

 Обнова граница катастарске парцеле 664 К.О. Капиџија, к.п. 1496 К.О. Капиџија према к.п. 
625 К.О. Капиџија и израда скице заузећа к.п. 604 (пут), 1495 и 1496 К.О. Капиџија 

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 476 од 28.02.1992. год., о 
регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта на к.п. бр. 
1930/30 К.О. Лазарица  

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 542 од 09.03.1992., о регулисању 
међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта на к.п. бр. 3692/23 К.О. 
КШ, ради санације стамбене зграде 

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 166 од 09.02.2006. год. оверен код 
Општинског суда у Крушевцу, ов. бр. 2037/06 о давању у закуп на 99 година осталог 
неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини на грађевинској парцели бр. 2364/2 
К.О. КШ 

 Издавање сагласности за коришћење аутобуских стајалишта на територији града Крушевца у 
циљу вршења обуке и полагање испита за возаче "Д" категорије 

 Издавање сагласности на "Пројекат рекламне ознаке" на к.п. бр. 761/2 КО Крушевац, ул. 
Балканска бр. 1 у Крушевцу 

 Издавање сагласности на "ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ АДДИКО" 
на објекту са адресом Трг Косовских јунака бр.1 у Крушевцу 

 Израда елабората геодетских радова за брисање објекта на к.п. бр. 616 К.О. КШ 
 Учешће стручних лица у поступку расписивања Јавне набавке на изградњи новопланираних 

улица на Багдали 1 у Крушевцу 
 Учешће стручних лица приликом Јавне набавке за изградњу саобраћајнице и пратеће 

инфраструктуре са партерним уређењем у улици Кнеза Милоша 
 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 431 од 06.03.1984. год., о 

регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта у стамбеном насељу Багдала 3  
 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 2915 од 08.10.1991. год., и уговору 

бр. 425 од 09.02.1998. год.  о регулисању обавеза уређивања грађевинског земљишта на к.п. 
бр. 5487/2 К.О. КШ  
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 Издавање потврде да је Шишић Јаворка из Кш, ул. Косанчићева 74/1, измирила обавезе по 
уговору бр. 105 од 16.01.2009. год., оверен код Општинског суда у Кш, ов. бр. 536/09 од 
20.01.2009. године 

 Издавање дозволе за обављање ванредног превоза у друмском саобраћају на релацији: ЕМС 
трафо станица Крушевац-Улица Цара Лазара-Улица Југ Богданова-Улица Бријанова-Улица 
Железничка-Железничка станица Крушевац 

 Издавање дозволе за обављање ванредног превоза у друмском саобраћају на релацији: ЕМС 
трафо станица Крушевац-Улица Цара Лазара-Газиместански трг-Улица Железничка-
Железничка станица Крушевац 

 Издавање сагласности на "ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СВЕТЛЕЋА РЕКЛАМА, СРЕДСТВО ЗА 
ОГЛАШАВАЊЕ ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА" на објекту са адресом Видовданска бб, локал бр. 
4 у Крушевцу на к.п. бр. 759 

 Издавање обавештења да је техничка документација за изградњу кабловског вода 35 kV за 
напајање ТЦ 35/10 kV "Хенкел" урађена у складу са Условима за пројектовање за изградњу 
прикључног кабловског бода  

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 2547/1 од 14.12.1987. год. о 
регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта у стамбеном 
насељу "Прњавор 2" у Крушевцу 

 Издавање сагласности на "ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СВЕТЛЕЋА РЕКЛАМА, СРЕДСТВО ЗА 
ОГЛАШАВАЊЕ ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА" на објекту са адресом Бирчанинова бр. 2 у 
Крушевцу 

 Издавање сагласности за постављање рекламне ознаке "СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 
СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ" на објекту у Чолак Антиној улици бр. 1Б у Крушевцу 

 Издавање обавештења да је техничка документација за изградњу кабловског вода 35 kV за 
напајање ТЦ 35/10 kV "Хенкел" урађена у складу са Условима за пројектовање за изградњу 
прикључног кабловског бода  

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 2547/1 од 14.12.1987. год. о 
регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта у стамбеном 
насељу "Прњавор 2" у Крушевцу 

 Издавање сагласности на "ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СВЕТЛЕЋА РЕКЛАМА, СРЕДСТВО ЗА 
ОГЛАШАВАЊЕ ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА" на објекту са адресом Бирчанинова бр.2 

 Израда елабората геодетских радова за брисање објекта на к.п. бр. 2312/4 К.О. КШ 
 Издавање сагласности за постављање рекламне ознаке "СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 

СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ" на објекту у Чолак Антиној улици бр. 1Б у Крушевцу 
 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 1373 од 09.04.1998. год., о 

регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта на к.п. бр. 
5617/1 КО Кш, за легализацију стамбеног објекта и изградњу 

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору бр. 2240 од 19.10.1984. год., о 
уређивању грађевинског земљишта на Багдали 3 

 Издавање сагласности на "ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ" за 
филијалу "UniCredit Bank" на објекту са адресом Трг Костурница 16 в  

 Издавање потврде о измирењу обавеза по уговору бр. 421 од 28.02.1992. год., о регулисању 
међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта на к.п. бр. 471/2 К.О. 
Пакашница 

 Издавање потврде о измиреним обавезама по уговору 04 бр. 1758 од 24.09.1982. год., о 
регулисању међусобних права и обавеза око уређивања грађевинског земљишта у стамбеном 
насељу Багдала 3, за санацију стамбене зграде 

 Израда Елабората геодетских радова за добијање Употребне дозволе за зграде К2а и К2б на 
к.п. бр. 5382/6 и 5382/7 обе К.О. КШ 

 Обнова дела границе катастарске парцеле Басарског потока КО Јасика 
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БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ 
 
 (Прилог 1). 
 

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.- 31.12.2022. ГОДИНЕ 
 
 (Прилог 1а). 
 
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.- 31.12.2022. ГОДИНЕ 

 
 (Прилог 1б). 

 
 

3. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА 
ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА 

 
ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА 

ЦИЉЕВА 
 
  (Прилог 2). 

 

ЦИЉЕВИ 
 

Основни циљеви пословања и функционисања предузећа састоје се у следећим: 
 
 Плански и урбанистички развој локалне заједнице; 
 Израда планске (урбанистичке) документације, урбанистичко-техничке документације и 

техничке документације; 
 Вршење стручног надзора над извођењем радова нискоградње и високоградње; 
 Допринос у реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта; 
 Развој локалне заједнице у складу са Стратегијом одрживог развоја града Крушевца; 
 Локални развој кроз израду стратешке (планске) документације; 
 Ефикасно администрирање документације потребне за издавање решења и грађевинских 

дозвола неопходних за извођење радова у поступку обједињене процедуре; 
 Допринос у опремању слободних локација потребном комуналном инфраструктуром; 
 Адекватан квалитет пружених услуга; 
 Стварање погодног урбанистичког амбијента за привлачење страних и домаћих инвестиција; 
 Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње у сеоским подручјима 

(ревитализација пољских путева); 
 Jачање капацитета у области енергетске ефикасности и штедње енергије; 
 Допринос у опремању и одржавању путне мреже и улица потребном саобраћајном 

сигнализацијом; 
 Равномеран развој свих насеља и спровођење усвојених стратешких планова развоја локалне 

заједнице; 
 Повећање нивоа сатисфакције запослених у самом предузећу, као и тежња преузећа ка 

остваривању њихових законских права. 
 

Планирана је израда измена и допуна Просторног плана града Крушевца, израда Планова 
генералне регулације на основу Просторног плана града Крушевца и Планова генералне и детаљне 
регулације у оквиру грађевинског подручја а на основу ГУП-а Крушевца. 
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Мерљивост напред наведених циљева сагледава се кроз реализацију (остварљивост) следећих 
индикатора исхода: 

 
 Повећање покривености простора планском (урбанистичком) документацијом што  

је основни услов одрживог развоја и унапређења коришћења простора; 
 Број усвојених планова генералне регулације; 
 Број усвојених планова детаљне регулације; 
 Проценат реализације годишњег Програма уређивања грађевинског земљишта; 
 Број нових инвестиција и њихова вредност; 
 Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града Крушевца; 
 Број километара новоизграђених путева и улица; 
 Број километара реконструисаних и одржаваних путева и улица кроз редовно  одржавање, 

рехабилитацију и ургентно одржавање; 
 Износ трошкова одржавања путева и улица. 

 
КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА 

  
Да би предузеће реализовало своје циљеве, неопходно је постојање следећих инструмената 

односно активности неопходних за њихово остварење: 
 
 Одговарајућа организациона структура предузећа; 
 Одговарајућа кадровска структура запослених у предузећу; 
 Распложивост неопходних ресурса (времена, материјалних и нематеријалних); 
 Успостављен синхронизован систем између организационих јединица у предузећу; 
 Професионални ниво сарадње између запослених унутар предузећа; 
 Адекватна пословна клима и култура понашања запослених у предузећу; 
 Висок ниво сарадње и комуницирања предузећа са својим оснивачем, локалном самоуправом 

града Крушевца, јавним предузећима, јавним установама, као и осталим правним и физичким 
лицима. 
 

АНАЛИЗА ТРЖИШТА 
 

Да би предузеће са једне стране задовољило захтеве и одговорило потребама свог оснивача, 
града Крушевца, као и трећим лицима, а са друге стране да би за реализацију својих стручних 
услуга остварило планирану добит, неопходно је да предузеће у континуитету врши анализирање 
тржишта својих услуга, које подразумева: 
 
 Анализирање постојећег тржишта својих стручних услуга; 
 Анализирање могућности за освајање новог, потенцијалног  тржишта својих стручних 

услуга; 
 Анализирање својих стручних услуга по дубини њиховог асортимана, које подразумева 

усавршавање квалитета постојећих стручних услуга; 
 Анализирање својих стручних услуга по њиховој ширини, које подразумева сагледавање 

могућности за реализацију нових, потенцијалних услуга; 
 Анализирање постојеће и потенцијално нове здраве конкуренције, што позитивно утиче на 

подизање квалитета у пружању стручних услуга од стране предузећа, са повољнијим 
условима са аспекта купаца истих; 

 Анализирање тржишног удела са аспекта купаца стручних услуга предузећа, као што су 
оснивач предузећа тј. град Крушевац и трећа лица, са аспекта тероторијалне (географске) 
припадности тржишта на коме предузеће нуди и испоручује своје стручне услуге, као што је 
територија града Крушевца, осталих општина у Расинском округу и остатак територије на 
подручју Републике Србије, као и сагледавање могућности за извоз својих стручних услуга 
ван граница Републике Србије; 
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 Анализирање плана продаје својих стручних услуга, који се усклађује са могућностима тј. 
расположивим капацитетима предузећа са једне, и потребама тј. захтевима купаца истих са 
друге стране; 

 Анализирање својих постојећих и потенцијалних, нових, савремених канала маркетинга 
применом различитих маркетиншких средстава, а све у циљу побољшања квантитета и 
квалитета продаје својих стручних услуга. 

 
РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ 

 
Као основни разлог за одступање реализованих у односу на планиране индикаторе пословања 

(прихода, расхода, резултата пословања, броја запослених, просечне нето зараде и показатеља 
рацио анализе) јесте непостојање свих релевантних података у тренутку пројекције тј. планирања 
напред наведених индикатора, а значајних за исте, што повећава степен непрецизности планирања 
истих, што је са одређеног аспекта и разумљиво, јер у тренутку израде програма пословања 
предузећа за наредну пословну годину, предузеће не може располагати свим потребним 
информацијама за пројекцију напред наведених индикатора пословања предузећа, обзиром на 
њихову неизвесност у будућности. 
 

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА 
 

Предузеће континуирано ради на унапређењу свог процеса пословања, и то: 
 
  Унапређењем хуманог капитала тј. кадровских ресурса, кроз стручно усавршавање и  

образовање својих запослених у различитим организационим јединицама предузећа; 
  Унапређењем односа хармонизације између запослених унутар предузећа; 
  Награђивањем запослених за посебан допринос пословању; 
  Указивањем на евентуалне пропусте и недостке у пословању; 
  Предузимањем превентивних, односно корективних мера за спречавање настанка 

потенцијалних, односно смањења већ насталих негативних ефеката у пословању предузећа; 
  Подизањем нивоа информатичке инфаструктуре; 
  Учествовањем на сајмовима и школама урбанизма; 
  Разменом искустава са представницима осталих локалних самоуправа; 
  Подршком од стране свог оснивача, града Крушевца. 

 
СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 

Обзиром да се модел корпоративног управљања пре свега односи на велике системе, 
корпорације, јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, предузеће, а у складу са својим 
расположивим ресурсима и могућностима, још увек није у могућности да примени напред 
наведени модел у правом смислу те речи, али је у циљу повећања транспарентности, ефикасности 
и ефективности пословања, предузело прве, почетне кораке у области РЕЛОФ, реформе локалних 
финансија, која подразумева: 
 
 Успостављање финансијског управљања и контроле у предузећу; 
 Успостављању интерне ревизије унутар предузећа. 

 
РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ 

 
 (прилог 3) 

 
Непредвидиве промене и непредвиђени догађаји проузрокују неизвесност, а она је главни 

фактор ризика. Општа економска криза и криза у грађевинарству као привредној грани, могу да 
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проузрокују смањење инвестиција или недовољно средстава за реализацију активности и 
пројеката планираних програмом развоја града Крушевца или програмом пословања предузећа.  

Такође, честе промене прописа из области планирања, урбанизма и управљања грађевинским 
земљиштем, доводе до појаве неизвесности и поремећаја у поступку наручивања, израде и 
спровођења планова, програма и појединих активности на реализацији пројеката, нарочито у 
погледу рокова. 

Оперативни ризици унутар предузећа, који могу да доведу до потешкоћа у пословању, јесу 
ризици у смислу непредвиђених догађаја – елементарне незгоде и судски спорови.       

Корективне активности у управљању ризицима јесу пре свега у успостављању координације 
и сарадње са надлежним службама и предузећима, које су укључене у реализацију пројеката, 
програма и конкретних инвестиција. 

Управљање ризицима подразумева и рационално доношење инвестиционих одлука и 
утврђивање приоритетних активнисти, заснованих на детаљним анализама, валидним студијама и 
реалним проценама. 
 

ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 
 

Систем управљања ризицима је процес којим предузеће методолошки води рачуна о 
ризицима повезаним са њиховим активностима ради реализације својих планираних циљева и 
задатака, односно послова поверених од стране свог оснивача, града Крушевца, као и за потребе 
трећих лица, али и за постизање континуиране добити, како унутар сваке појединачне активности, 
на нивоу појединачне организационе јединице, тако и у целокупном портфељу активности, на 
нивоу свих организационих јединица у предузећу. 

Циљ система управљања ризицима у предузећу је стварање вредности и смањење последица 
ризика, односно предузимање превентивних мера како до ризика не би дошло или пак дошло у 
мањој мери, као и корективних мера за отклањање или смањење негативних последица од већ 
насталих ризика. 
 

Основна начела управљања ризиком предузећа су: 
 
 То је процес који се одвија и тече унутар предузећа; 
 Управљан од стране људи на свим нивоима предузећа; 
 Примењен у постављању стратегије; 
 Примењен широм предузећа, на сваком нивоу, и у оквиру сваке организационе јединице; 
 Дизајниран да идентификује потенцијалне догађаје који, уколико се догоде, утичу на 

предузеће; 
 Обезбеђује прихватљиву гаранцију менаџменту предузећа; 
 Способан за постизање циљева у једној или више одвојених али преклапајућих категорија. 

 
Компоненете управљања ризиком предузећа су: 

 
 Интерно окружење; 
 Постављање циљева; 
 Идентификација догађаја; 
 Процена ризика; 
 Реакција на ризик; 
 Контролне активности; 
 Информације и комуникација; 
 Надзор. 

 
Основне фазе процеса управљања ризиком су: 

 
 Анализа пословне активности; 
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 Идентификација ризика; 
 Анализа ризика; 
 Одређивање реакције на ризик; 
 Праћење ризика; 
 Извештавање о ризику. 

 
Предузеће ће, у складу са својим расположивим ресурсима и могућностима, тежити да у 

даљој будућности примени и успостави план, односно систем управљања ризицима у предузећу. 
 

ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА  
 
 (Прилог 4). 

 
АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ 

УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 
 

Нови модел корпоративног управљања у јавним предузећима омогућава стратешку 
усмереност предузећа, интегративно управљање и свеобухватну контролу предузећа, што значи да 
предузеће треба да тежи да максимизира ниво своје одговорности, као што су: 
 
 Економска одговорност (бити рентабилан); 
 Правна одговорност (уважавати законске и подзаконске акте); 
 Етичка одговорност (бити етичан, поштовати етички кодекс понашања, радити оно што је 

фер и праведно, избегавати штете); 
 Филантропска или дискрециона одговорност (предузеће треба да буде добар грађанин, да 

својим расположивим ресурсима доприноси побољшању квалитета живота грађана). 
 

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња 
организација јавног предузећа, као и начин планирања, мерења и извештавања о перформансама 
јавних предузећа, а чији је основни циљ повећање нивоа: 
 
 Ефикасности пословања предузећа; 
 Ефективности пословања предузећа; 
 Транспарентности пословања предузећа; 
 Резултата финансијске анализе предузећа; 
 Квалитета стручних услуга предузећа; 
 Задовољавања потреба корисника односно купаца стручних услуга предузећа. 

 
Обзиром да се модел корпоративног управљања пре свега односи на велике системе, 

корпорације, јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, предузеће ће, а у складу са својим 
расположивим ресурсима и могућностима, тежити да примени модел корпоративног управљања у 
даљој будућности, а који ће се између осталог односити и на РЕЛОФ, реформу локалних 
финансија, која подразумева: 
 
 Успостављање финансијског управљања и контроле у предузећу; 
 Успостављању интерне ревизије унутар предузећа. 

 
Предузећe планира да реализује у 2023. години све започете а незавршене активности у 2022. 

години, као и активности чија реализација започиње у 2023. години, а све у складу са 
могућностима предузећа са једне, и захтевима и потребама града Крушевца и трећих лица, са 
друге стране, а које се односе на израду планске, техничке и урбанистичко-техничке 



Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац 

			Програм пословања за 2023. годину           39  

документације, вршења стручног надзора над извођењем грађевинских радова, израде техничких 
услова и осталих стручних услуга поверених од стране оснивача предузећа, града Крушевца. 

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ
РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 

БИЛАНС СТАЊА  НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ 

 (Прилог 5).

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2023. ГОДИНЕ 

 (Прилог 5а).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. - 31.12.2023. ГОДИНЕ 

 (Прилог 5б).
СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА – ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 

Пословни приходи чија се реализација планира у 2023. години, обрачунати су у складу са 
Ценовником услуга Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац, VI бр.4971-03/16 од 
17.11.2016. године, на који је дата сагласност Решењем Градског већа Града Крушевца, на седници 
одржаној дана, 20.12.2016. године, број: III Бр:38-3/16. 

Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац највећи део својих пословних 
прихода остварује од стране свог оснивача, града Крушевца, на основу обављања поверених 
послова од стране напред наведеног оснивача, али истовремено послује и тржишно, односно 
остварује пословне приходе на основу обављања стручних услуга за потребе трећих лица. 

У 2023. години планирани су укупни приходи у износу од 143.281.000,00 динара, укупни 
расходи у износу од 141.781.000,00 динара, као и планирана добит у износу од 1.500.000,00 
динара. 
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 План структуре прихода за 2023. годину 

 
 

 
БРОЈ 

РАЧУНА
ВРСТА ПРИХОДА ИЗНОС ПРИХОДА 

1 2 3 

61 

 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

143.281.000,00 

610 

 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ 
ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА 
ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 

 
 

240.000,00 

614 

 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА 
ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 

 

143.041.000,00 

 
Приходи од продаје услуга 
оснивачу, граду Крушевцу 

 

140.041.000,00 

 
Приходи од продаје услуга 

трећим лицима 
 

3.000.000,00 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ 

 
143.281.000,00 
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План структуре расхода за 2023. годину 

 

БРОЈ 
РАЧУНА 

ВРСТА РАСХОДА 
ИЗНОС 

РАСХОДА 

51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ 9.275.000 

512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА 3.165.000 

513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 2.600.000 

514-515 ТРОШКОВИ СИТ. ИНВ. И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 3.510.000 

52 
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
95.112.000 

520 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО) 72.846.000 

521 
ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И 

НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
11.036.000 

522 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 300.000 

524 
ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О 

ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА 
 

525 
ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО 

ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА 
400.000 

526 
ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ, ОДНОСНО 

ЧЛАНОВИМА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА 
1.330.000 

529 ОСТАЛИ ЛИЧНИ  РАСХОДИ И НАКНАДЕ 9.200.000 

53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 10.694.000 

531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРНИХ УСЛУГА 1.650.000 

532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 5.860.000 

533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА 144.000 

534 ТРОШКОВИ САЈМОВА 500.000 

535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ 1.320.000 

539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА 1.220.000 

54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 850.000 

540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 850.000 

55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 25.750.000 

550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 22.020.000 

551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 680.000 

552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА 950.000 

553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 200.000 

554 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА 500.000 

555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 400.000 

559 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000.000 

56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 50.000 

562 РАСХОДИ КАМАТА 50.000 

57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 50.000 

579 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 50.000 

 УКУПНИ РАСХОДИ 141.781.000 

Из напред наведених планова прихода и расхода које предузеће планира да 
реализује у 2023. години, јасно се може сагледати структура и вредносни израз 
истих. 
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       Остали лични расходи и накнаде планирани на рачуну 529 у износу од 9.200.000,00 динара 
састоје се од следећих расхода: јубиларне награде запослених, дневнице запослених на службеном 
путу, остали трошкови службених путовања запослених, трошкови превоза запослених на и са 
радног места, солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица, поклон пакетићи за 
децу запослених за Нову годину, отпремнине за одлазак у пензију и остали лични расходи 
запослених. 

Трошкови непроизводних услуга планирани на рачуну 550 у износу од 22.020.000,00 динара 
обухватају, расходе за геодетске услуге према зависном предузећу, привредном друштву за 
геодетске услуге „Геоурбан“ ДОО Крушевац, расходе за израду одговарајуће техничке 
документације од стране трећих лица, као и остале расходе. 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

 (Прилог 6).

Предузеће у 2023. години не планира субвениције и остале приходе из буџета Републике 
Србије и јединице локалне самоуправе.  

ОБРАЗЛОЖЕЊА ЗА СРЕДСТВА КОЈА СУ ПЛАНИРАНА НА ОДРЕЂЕНИМ 
ПОЗИЦИЈАМА (РАЧУНИМА) 

Средства за службена путовања планирана у 2023. години су смањена у односу на претходну 
годину; 

Средства која се односе на накнаде по уговору о делу и на накнаде по уговору о привременим 
и повременим пословима у 2023. години су смањена у односу на претходну годину. 

 Средства планирана за стручна усавршавања и образовања запослених у 2023. години 
планирана су повећана у односу на претходну годину. 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 (Прилог 7).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО
ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА 

Остварена нето добит предузећа у 2023. години, утврђена билансом успеха предузећа за 
обрачунски период 01.01. - 31.12.2023. године, биће распоређена у складу са следећим законским 
и подзаконским актима: 

 Законом о јавним предузећима;
 Статутом предузећа;
 Одлуком о оснивању предузећа;
 Одлуком Надзорног одбора предузећа о расподели доботи;
 Решењем Скупштине града Крушевца, којим се даје сагласност на напред наведену одлуку;
 Одлуком о буџету града Крушевца за 2023. годину.

У складу са напред наведеним, планирани начин расподеле реализоване планиране нето 
добити у 2023. години, може се представити на следећи начин: 

 део остварене нето добити биће уплаћен у буџет града Крушевца;
 део остварене нето добити биће расподељен у статутарне резерве предузећа;
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 преостали део остварене нето добити представља нераспоређену добит предузећа, чија ће се
конкретна намена (расподела) утврдити у току пословања предузећа, а за потребе
унапређења пословања предузећа.

Предузеће је све до 01.12.2016. године пословало као индиректни буџетски корисник, односно 
своје финансијско пословање заснивало је на готовинској основи, тако да на основу напред 
наведеног није остваривало финансијске резултате (добитак или губитак). 

У 2018., 2019., 2020. и 2021. години предузеће које своје финансијско пословање заснива на 
обрачунској основи, остварену нето добит расподелило је на следеће начине: 
 50% оставрене нето добити уплаћује у буџет града Крушевца;
 20% остварене нето добити расподељује у статутарне резерве предузећа;
 30% остварене нето добити представља нераспоређену нето добит предузећа, која ће се

нанакнадно у складу са потребама и могућностима употребити за унапређење процеса рада
предузећа, а која још увек нису утрошена ни у једном износу.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање, предузеће 
ће вршити у складу са својим програмом пословања и важећим законским и подзаконским актима 
којима се уређује ова област. 

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским, подзаконским и 
општим актима који уређују ову област. Основица за обрачун исплате зараде увећана је за 12,5%, 
сходно финансијским могућностима Предузећа и она сада износи бруто 17.087,00 динара. 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 
31.12.2022. ГОДИНЕ 

 (Прилог 8).

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА И СТРУКТУРА ПО ПОЛУ ЗАПОСЛЕНИХ И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, СТАРОСНА СТРУКТУРА И СТРУКТУРА ПО

ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 (Прилог 9).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

 (Прилог 10).

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО 
МЕСЕЦИМА ЗА 2022. ГОДИНУ – БРУТО 1 

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО 
МЕСЕЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ – БРУТО 1 

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋЕНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ – БРУТО 2 

 (Прилог 11).
РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА 

 (Прилог 11a).
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ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО 
МЕСЕЦИМА ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ- БРУТО 1 

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 

31.12.2023. ГОДИНЕ- БРУТО 2 

 (Прилог 11б).

НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ У НЕТО И БРУТО ИЗНОСУ 

Износи накнадa председнику и члановима надзорног одбора предузећа, утврђени су Решењем 
о утврђивању висине наканаде за рад председника и чланова надзорних одбора јавних предузећа 
чији је оснивач град Крушевац, донетим од стране Скупштине града Крушевца. 

 (Прилог 12).

НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ У НЕТО И БРУТО ИЗНОСУ 

 (Прилог 13).

Предузеће још увек нема формирану комисију за ревизију, тако да није ни планирало средства 
за њихову накнаду у 2023. години. 

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено нити планира кредитна задуживања код пословних банака 
у 2023. години. 

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

 (Прилог 14).

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА 
 (Прилог 15).

Набавке добара, услуга и радова предузећа, приказаних у прилогу 15, биће спровдене у оној 
мери, неопходној за нормално функционисање предузећа, односно за рационално, економично, 
ефикасно и ефективно пословање предузећа, како би исто могло, на најквалитетнији и најбржи 
начин одговорити захтевима, односно реализацији поверених послова од стране оснивача нашег 
предузећа, града Крушевца, као и потребама трећих лица, за које обављамо стручне послове у 
оквиру своје претежне, архитектонске делатности, а све у складу са финансијским могућностима 
предузећа. Из напред наведеног прилога може се сагледати  детаљно образложена структура 
набавки добара, услуга и радова предузећа. Из свега напред наведеног, а обзиром да предузеће 
тренутно располаже недовољним бројем службених возила, постоји потреба за планирањем 
набавке већег броја службених возила, скромних, а истовремено ефикасних карактеристика, 
процењене вредности 4.500.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка је планирана током 2023. године, 
односно иста биће реализована у оном кварталу у којем се буде располагало довољним 
финансијским средствима потребним за реализацију поменуте набавке. 










































































