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На основу члана 32. став 1. тачка 1.  и члана 41. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" 
бр. 129/07) и члана 19. став 1, тачка 1 и члана 42. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" број 8/08 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Пословнику Скупштине града Крушеваца ("Слу-

жбени лист општине Крушевац" број 6/2008 и, 
"Службени лист града Крушевца" број 10/2008, 4/2009 
и 5/2010) у члану 11. став 1 и 2 реч  "шест" замењује се 
речју "пет". 

              
Члан 2. 

  
У члану 37. став 3 реч "четири" замењује се речју 

"пет". 
               

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
                                       

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-13/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
159  
На основу члана 59. став 1 и 66. став 7.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије" бр. 129/07) и члана 19. став 1. тачка 21. и  члана 
55. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/2011) 

Скупштина града Крушевца на предлог Градског 
већа на седници од 28.09.2012. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организацији Градске управе града  

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца, бр. 2/2010, 1/2011 и 
7/2012" - пречишћен текст) члан 10. мења се и гласи: 

"Члан 10. 
 

 Унутрашње организационе јединице у Градској 
управи јесу одељења (у даљем тексту одељења).  

Делови организационих јединица су службе. 
Изузетно организациони делови могу имати 

другачије називе, ако то захтева природа послова који се 
у тим деловима врше (рачуноводство, писарница и др.). 

 
Члан 2. 

 
У члану 12. став 1 реч "одсеци" замењује се речју 

"одељења".  
У ставу 2 реч "групе" замењује се речју "службе". 
 

Члан 3. 
 

Члан 13 мења се и гласи: 
 

"Члан 13. 
 

За обављање послова Градске управе образују се 
следеће унутрашње организационе јединице:  

 
- Одељење за урбанизам  и грађевинарство; 
- Одељење за стамбено-комуналне и имовинско правне 

послове; 
- Одељење за друштвене делатности; 
- Одељење за финансије; 
- Одељење за инвестиције, привреду и заштиту жи-

вотне средине; 
- Одељење за утврђивање, наплату и контролу јав-

них прихода;  
- Одељење за општу управу и заједничке послове;  
- Одељење за скупштинске послове; 
- Одељење за инспекцијске послове;  
-  Комунална полиција." 
 

Члан 4. 
 

У члану 14. реч "одсек" замењује се речју "одељење" 
и у целом тексту Одлуке ова реч се мења у 
одговарајућем падежу. 

 
Члан 5. 

 
Члан 17. мења се и гласи  
 

"Члан 17. 
 

Одељење за финансије врши послове Градске 
управе који се односе на припрему и извршење буџета 
Града; послове трезора; финансијско планирање, 
управљање готовинским средствима; контрола расхода, 
управљање дугом, буџетско рачуноводство и 
извештавање, обавља послове буџетског рачуноводства 
директних и индиректних корисника; израђује 
финансијске планове директног корисника; прати 
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реализацију финансијских планова корисника буџета, 
послове везане за набавку добара, радова и услуга 
неопходних за функционисање органа града, израду аката  
везаних за јавне набавке, припрему плана јавних набавки, 
стручни послови за комисију за јавне набавке. 

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града ".  

 
Члан 6. 

 
После члана 17. додаје се нови члан 17 а који гласи: 
 

"Члан 17 а 
 

Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, врши послове Градске управе из 
области: привреде, пољопривреде, водопривреде и 
заштите животне средине и то: прикупљање података о 
привредним субјектима и ресурсима и израђује анализе 
за потребе доношења програма развоја привреде из 
надлежности Града и сарадње са другим субјектима на 
укупном привредном развоју Града; припрема Програм 
развоја града и Програм развоја привреде; припрема 
програме и спроводи пројекте локалног-економског 
развоја и стара се о унапређењу општег оквира за 
привређивање,помоћ инвеститорима за прибављање 
документације за добијање дозволе за изградњу, 
предлагање приоритета инвестиција као и одређивање 
пројектних задатака са носиоцима, учешће у изради и 
праћење реализације градских пројеката и стручна 
помоћ у реализацији свих градских инвестиција; 
стручне и административне послове за буџетски Фонд 
за подстицање  развоја пољопривреде, Фонд за заштиту 
животне средине и Фонд за финансирање активне 
политике запошљавања; врши промену намене 
пољопривредног земљишта, израђује основе заштите и 
уређења пољопривредног земљишта и обавља послове 
на њиховом спровођењу, прати рад и припрема акта у 
вези са радом Туристичке организације, израђује 
програм развоја туризма и припрема акт о  висини 
боравишне таксе; прати рад и припрема акта у вези са 
радом Бизнис инкубатора и Ветеринарске станице; 
води евиденцију о задругама и пружа стручну помоћ за 
развој задругарства; послове снабдевања тржишта и  
робних  резерви;  пружа услуге привредним субјектима 
у поступку регистрације радњи и предузећа, на основу 
споразума са Агенцијом за привредне регистре;   

Припрема акт о прописивању радног времена 
угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
издаје радне књижице и обавља послове на 
регистровању уговора о раду са кућним и помоћним 
особљем и за обављање послова ван просторија 
послодавца. 

Обавља послове који се односе на заштиту животне 
средине, припрема програм коришћења и заштите 
природних вредности и програм заштите животне 
средине, и припрема акт којим се утврђује посебна 
накнада за заштиту и унапређење животне средине. 

Врши поверене послове на основу закона из области 
заштите животне средине и  друге послове у складу са 
законом и одлукама Скупштине.  

Члан 7. 
 
Члан 19. мења се и гласи: 
 

"Члан 19. 
 

Одељење за општу управу и заједничке послове  
врши послове који се односе на: припрему прописа који 
се односе на унапређење организације рада и 
модернизацију Градске управе; прописа о начину 
коришћења превозних средстава и опреме, припрема акт о 
матичним подручјима; акт о локалним административним 
таксама;спровођење прописа о управи, управном 
поступку и канцеларијском пословању у Градској управи, 
организацију и рад пријемне канцеларије,  заједничке 
писарнице и архиве градске управе; праћење стања 
остваривања права и обавеза грађана и предузећа и 
других правних лица пред Градском управом (ажурност 
решавања у управним стварима); решавање у управном 
поступку у области грађанских стања, вођење бирачког 
списка;  послове пружања правне помоћи грађанима са 
територије града Крушевца; послове планирања, 
организовања обуке и спровођење активности које 
организују републичке и међународне институције на 
пословима одбране, елементарних непогода, избеглих и 
расељених лица и азиланата (као и надзор корисника на 
терену); у оквиру овог Одељења, за вршење одређених 
послова из надлежности Градске управе образују се месне 
канцеларије. 

У овом Одељењу обављају се одређени стручни, 
технички и други заједнички послови за потребе Градске 
управе и то: припрема основа и програма јединственог 
информационог система, организацију и рад на увођењу, 
развоју и коришћењу информатичке технологије, 
експлоатацију рачунарске опреме; послове израде идејних 
пројеката у складу са стратегијом града, а у циљу 
побољшања пословања Градске управе, модернизација 
интернет презентације, послови контроле квалитета рада, 
имплементацијом система квалитета у Градској управи, 
мерењем успешности извршења и испуњења циљева које 
је поставила Градска управа у складу са Регилаторном 
реформом рационализације - гиљотина формалности; 
умножавање и повезивање материјала и обезбеђивање 
функционисања конференцијско-дискутних система; 
инвестиционо техничке послове у вези са изградњом, 
доградњом и адаптацијом пословног простора за потребе 
Градске управе; послове текућег и инвестиционог 
одржавања зграде Градске управе; одржавање 
инсталација, уређаја и опреме; спровођење мера 
противпожарне заштите, одржавање чистоће и возног 
парка. 

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града." 

 
Члан 8. 

 
После члана 19. додаје се нови члан 19 а који гласи: 
 

"Члан 19. а 
 
Одељење за Скупштинске послове обавља 

стручне и друге послове за Скупштину, Градско веће и 
градоначелника који се односе на: припрему и 
одржавање седница  Скупштине града, њених радних 
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тела и Градског већа;  обраду материјала са седница,  
старање о законитости рада ових органа и тела; 
пружање стручне помоћи одборницима и одборничким 
групама и старање о благовременом прибављању 
одговора на одборничка питања; послове у вези избора,  
именовања и постављења  када о томе одлучује 
Скупштина, градоначелник и Градско веће; израду 
Статута града, Пословника о раду Скупштине и 
Градског већа, одлуке о организацији Градске управе, 
као и прописа о накнадама трошкова и  изгубљене 
зараде одборницима и члановима радних  тела 
Скупштине и Градског већа, прописа који се односе на 
критеријуме и мерила за утврђивање зарада и других 
примања функционера; припрему општих аката о 
правима и обавезама запослених у Градској управи и 
мерилима и критеријумима за утврђивање зарада 
запослених у Градској управи; одређене послове за 
спровођење избора (градских, републичких); стручне 
послове везане за додељивање признања која 
установљава Град; послови који се односе на 
информисање о раду органа Града, штампање 
службеног листа Града; организовање и спровођење 
референдума и зборова грађана када их расписује 
Скупштина, односно сазива председник Скупштине; 
стручне послове у предметима заштите права грађана 
када у другом степену решава Градско веће, стручне  
послове из области радних односа за запослене и 
изабрана, односно постављена лица.  

Врши стручне и административно-техничке послове 
за остваривање надлежности и овлашћења председника 
Скупштине и заменика, градоначелника, заменика, 
чланова Градског већа и помоћника градоначелника 
који се односе на: представљање Града у односима 
према правним и физичким лицима у земљи и 
иностранству,  припрему радних и других састанака; 
организује протокол поводом пријема домаћих и 
страних представника градова и општина, протокол 
поводом додељивања јавних признања и друге 
протоколарне послове које одреде председник  
Скупштине, заменик, градоначелник, заменик 
градоначелника,  и помоћници градоначелника. 

 Одељење врши и друге послове у складу  са  
законом, Статутом града, одлукама Скупштине и 
Пословником Скупштине града и Градског већа" 

 
Члан 9. 

 
Члан 36 мења се и гласи:  
"Радом одељења руководи начелник одељења (у 

даљем тексту руководиоци у Градској управи). 
Радом Комуналне полиције руководи начелник 

Комуналне полиције. 
Радом службе руководи шеф службе (у даљем 

тексту руководећи радник).“ 
 

Члан 10. 
 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији 
донеће начелник Градске управе  у року од 15. дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
 

Члан 11. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 021-14/2012                          ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
 
 
 
 
160 
На основу члана 97. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС" бр. 129/07), чл. 14. и 19. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, 

ДЕЛОКРУГУ И РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организацији, делокругу и раду 

Заштитника грађана града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/11) у члану 28. став 1. речи: "и обављања 
послова пружања правне помоћи грађанима," се бришу.   

У истом члану став 7.  се брише.  
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 021-15/2012                          ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
 
 
 
161 
На основу члана 20. став 1. тачка 31, члана 32. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије" бр. 129/07), и члана 19. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И 
НАЧИНУ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
ГРАЂАНИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о условима и начину пружања правне помоћи 
грађанима на територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца бр. 1/09 - Пречишћен текст и 1/2011) у члану 1. 
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став 2. мења се и гласи: "Послове пружања правне помоћи 
обавља Служба правне помоћи у оквиру Одељења за 
општу управу и заједничке послове Градске управе." 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 021-16/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
162 
На основу чл. 9. Закона о платама у државним 

органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 
34/2001), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.  
гласник РС“ бр. 129/07) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 
ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЛИЦА КОЈА 
БИРА ИЛИ ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата лица која бира или поставља Скупштина града 
Крушевца („Службени лист општине Крушевац“ бр. 8/01, 
1/02, 11/04, 1/05, 4/06, 4/07 и 7/07) и („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 12/08 и 4/09) члан 4. мења се и гласи: 

 
„Члан 4. 

 
Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица која 

поставља Скупштина износе: 
- 21,50 за секретара Скупштине, Градског јавног 

правобраниоца и заштитника грађана. 
- 21,00 за заменика секретара, заменика градског 

јавног правобраниоца и заменика заштитника грађана.  
Коефицијент утврђен за постављена лица увећава се 

по основу сложености и одговорности послова за 
додатни коефицијент до 13,50.“ 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 121-29/2012                        ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
 
163 

На основу члана 146. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 27/09,81/09 и 24/2011) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О УРЕЂЕЊУ ГРАДА 

 
I - Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком се прописују општи услови уређења 

града Крушевца (у даљем тексту: град), услови и начин 
постављања и уклањања урбаних, мањих  монтажних и 
других покретних објеката и уређаја на јавним површинама 
и површинама видљивих са јавних површина. 

                         
Члан 2. 

 
Урбани покретни објекти у смислу ове Одлуке су: 

јавни часовници, клупе и корпе за смеће, украсне  
жардињере и стубови, кугле, ограде и друге врсте 
запрека на јавним површинама и покретни објекти за 
рекреацију. 

Мањи монтажни објекти који се могу поставити на 
јавним површинама у смислу ове Одлуке су: киосци, 
покретне тезге, расхладни уређаји, типски апарати и 
покретни апарати за игру и забаву. 

Други покретни објекти који се могу поставити на 
јавним површинама у смислу ове Одлуке су: летње 
баште, тенде и перде, изложбени пултови, рекламне 
ознаке, и покретни објекти за извођење забавних 
програма, превозна средства прилагођена обављању 
трговинске делатности и камиони миксери, кранови и 
заштитне ограде на јавним површинама у функцији 
градилишта. 

 
Члан 3. 

 
Јавна површина, у смислу ове Одлуке, је изграђено 

грађевинско земљиште које је у општој употреби: 
- коловоз, тротоари, пешачке и бициклистичке стазе 

и траке, пешачка и разделна острва, надвожњаци, 
степеништа која повезују површине јавног соабраћаја, 
мостови, 

- аутобуска стајалишта, паркиралишта и такси 
стајалишта, 

- површине око аутобуских и железничких станица, 
бензинских  станица, ТНГ станице, 

- јавне зелене површине између и око зграда, улични 
травњаци, паркови, скверови, 

- пролази, дечија игралишта, 
- друге изграђене површине намењене  за јавно 

коришћење. 
 
1. Урбани покретни објекти 
 

Члан 4. 
 

Јавни часовници се постављају на јавним површинама 
и на другим површинама видљивих са јавних површина. 
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Јавне часовнике могу постављати правна и физичка 
лица према урбанистичкој документацији коју израђује 
овлашћени пројектант, а на коју сагласност даје 
Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац (у 
даљем тексту: Дирекција). 

Часовнике на јавним површинама одржава ЈКП 
„Крушевац“, а на објектима и површинама на којима су 
власници или корисници правна или физичка лица -  та 
лица. 

 
Члан 5. 

 
Клупе и корпе за смеће се постављају на јавним 

површинама у складу са програмом ЈКП "Крушевац", 
које се стара о њиховом одржавању. 

 
Члан 6. 

 
Украсне жардињере могу да се поставе на трговима, 

у пешачкој зони и тротоарима под условом да се 
обезбеди слободно кретање пешака и возила којим је 
дозвољено пролажење и заустављање. 

Украсне жардињере се могу постављати испред 
пословног простора односно објеката (радњи, 
продавница и сл.) на захтев правног или физичког лица 
које је власник односно корисник. 

Решење за постављање украсних жардињера, по 
захтеву правног или физичког лица доноси Одељење за 
стамбено-комуналне и имовинско правне послове. 

Подносилац захтева је дужан да приложи решење 
АПР Регистар привредних субјеката и скицу заузећа. 

Типске украсне жардињере из става 1. поставља ЈКП 
"Крушевац" одржава их у уредном стању, а када је 
постављање извршено по захтеву правног или физичког 
лица, та лица сносе све трошкове постављања 
жардињера и дужна су да их одржавају и негује биљне 
засаде у њима. 

 
Члан 7. 

 
Стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека на 

јавним површинама су физичке препреке којима се 
утврђује режим саобраћаја и могу се постављати на 
саобраћајним површинама, око паркова, на тротоарима, 
трговима око пословних и стамбених зграда, спортских 
терена и сл. 

Објекти из става 1. овог члана постављају се на 
местима које одреди Одељење за стамбено-комуналне и 
имовинско правне послове Градске управе. 

Када је постављање запрека на јавној површини 
извршено по захтеву физичког или правног лица 
трошкове постављања сноси подносилац захтева, који 
је такође дужан да их одржава. 

 
Члан 8. 

 
Покретни објекти за рекреацију су љуљашке, 

клацкалице, тобогани и друге справе који се постављају 
на јавним површинама (у парковима, на игралиштима, 
између зграда и сл.) у складу са програмом ЈКП 
"Крушевац" које их  поставља и стара се о њиховом 
одржавању. 

 

Члан 9. 
 

У случају донације урбаног покретног мобилијара 
(јавни часовници, клупе, корпе за смеће,  украсне 
жардињере, укључујући и надстрешнице за склањање 
људи у јавном превозу и др.) од стране правног или 
физичког лица, ради његовог постављања на локацији 
коју одреди овлашћени правни субјект, на  предметним 
објектима урбаног покреног мобилијара донатор може 
поставити своје рекламне ознаке у периоду и под 
условима које одреди Градско веће града Крушевца. 

Послове одржавања урбаног покретног мобилијара  
из ст. 1. врши ЈКП „Крушевац“, осим у случају  донација  
надстрешнице за склањање људи у јавном превозу, где 
за период постављања рекламних ознака донатора, исти 
врши послове одржавања  надстрешница. 

   
2. Мањи монтажни објекти 
 
2.1. Киосци 
 

Члан 10. 
 
Киоск је монтажно демонтажни објекат за обављање 

делатности одређених законом и другим прописима. 
 

Члан 11. 
 
Киоск се може поставити на јавној површини у 

складу са условима утврђеним овом Одлуком и Планом 
размештаја киоска на јавним површинама (у даљем 
тексту: План). 

 
План садржи: 
 
1. Акт о урбанистичким условима са графичким 

приказима који поред осталог одређују површину сваке 
поједине локације за киоск, место за постављање киоска 
са условима за прикључење на инфраструктуру (у даљем 
тексту: локација за киоск), 

2. Делатности које се могу обављати у киоску на 
одређеној локацији и 

3. Тип и величину киоска који се може поставити на 
свакој појединој локацији. 

План доноси Скупштина града и објављује се у 
"Службеном листу града Крушевца". 

Стручне послове израде плана обавља Дирекција, 
која је дужна да од надлежних јавних и других 
предузећа прибави сву потребну документацију за 
израду Плана. 

 
Члан 12. 

 
Локација за киоск се даје у закуп у поступку јавног 

надметања. 
 

Члан 13. 
 
Оглас за давање локације за киоск у закуп јавним 

надметањем расписује Дирекција. 
Оглас се објављује у средствима јавног информи-

сања и на огласној табли Градске управе и Дирекције. 
Члан 14. 
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Оглас садржи: 
1. Локацију за киоск 
2. Тип и површину киоска који се може 
    поставити, 
3.  Делатност која се може обављати у киоску, 
4.  Време за које се даје локација за киоск, 
5.  Рок и начин подношења пријава за јавно 
     надметање, 
6.  Почетни износ закупнине, 
7.  Висину гарантног износа за учешће на  
     огласу, 
8.  Место и време одржавања јавног 
     надметања, 
9.  Рок и начин објављивања резултата огласа и 
10. Назначење да учесник огласа који је добио 

локацију у случају одустанка губи право на повраћај 
гарантног износа. 

 
Члан 15. 

 
Локација за киоск се даје у закуп на време од 3 до 5 

година. Овај рок се не може продужити, већ се 
спроводи нови поступак доделе. 

Изузетно, овај рок се може продужити, по захтеву 
закупца, уколико је уредно измиривао све доспеле 
обавезе по основу закупа, на рок од још 5 година, на 
основу одлуке Градског већа. 

Почетни износ  закупнине утврђује се планом на 
месечном нивоу, у зависности од места постављања - 
зоне и површине локације. 

Почетни и излицитирани износ  закупнине усклађује 
се месечно са растом цена на мало.  

Гаратни износ се утврђује у висини петоструког 
почетног износа закупнине који је утврђен планом. 

 
Обавезна садржина пријаве је: 
1. Име и адреса, односно назив и седиште учесника 

огласа, 
2. Назнака локације за киоск  за коју се подноси пријава, 
3. Доказ о уплаћеном гаратном износу и 
4. Доказ о обављању делатности, предвиђене за ту 

локацију. 
5. Потврда о измиреним обавезама по раније 

закљученим уговорима. 
   

Члан 16. 
 
Поступак по огласу спроводи Комисија за давање 

грађевинског земљишта у закуп. 
 

Члан 17. 
 
Пријаве за јавно надметање подносе се Комисији са 

назнаком: 
"Пријава за јавно надметање за давање локације за 

киоск у закуп" 
Члан 18. 

 

О одржаном јавном надметању Комисија води 
записник. 

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се 
не разматрају. 

 
Члан 19. 

 
У записник са одржавања јавног надметања 

Комисија уноси посебно за сваку локацију за киоск: 
1. Број уредних, потпуних и благовремено поднетих 

пријава за јавно надметање, 
2. Доказ о уплаћеном гаратном износу, 
3. Највећи постигнути износ закупнине. 
 

Члан 20. 
 
Јавно надметање се може одржати ако су 

пријављена и присутна најмање два учесника који су 
уредно поднели пријаву. 

 
Члан 21. 

 
Јавно надметање се одржава у месту и у време које 

је одређено огласом. 
Јавно надметање почиње објављивањем почетног 

износа закупнине за локацију. Комисија затим позива 
учеснике на надметање о висини закупнине. 

Јавно надметање се завршава када се после највишег 
постигнутог износа, по трећем позиву Комисије,  не 
јави учесник јавног надметања са већим износом. 

Право  на давање локације за киоск у закуп стиче 
учесник јавног надметања који је понудио највећи 
износ  закупнине за локацију. 

Обавештење о резултатима огласа истиче се на 
огласној табли Градске управе. 

 
Члан 22. 

 
Учеснику огласа коме није додељена локација за киоск 

у закуп враћа се уплаћени  гаратни износ у року од 8 дана 
од дана коначности решења о давању локације за киоск у 
закуп, а лицу које је добило локацију за киоск у закуп 
урачунава се гаратни износ у закупнину. 

 
Члан 23. 

 
На основу предлога Комисије Градско веће доноси 

решење о давању локације за киоск  у закуп. 
Решење Градског већа је коначно. 
Решење о давању локације престаје да важи уколико 

лице које је добило локацију у закуп у прописаном року 
не закључи уговор о закупу. 

 
Члан 24. 

 
Учесник огласа коме је коначним решењем дата 

локација за киоск у закуп дужан је да закључи Уговор о 
давању локације у закуп у року од 8 дана од дана  
пријема решења. 

Уговор о давању локације у закуп  закључује Дирекција. 
Уговор о давању локације у закуп садржи: Уговорне 

стране, датум и место  закључења уговора, податке о 
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локацији, време коришћења локације, висину закупнине за 
коришћење локације, рок и начин  њеног плаћања – по  
решењу Одељења за утврђивање, наплату и контролу 
јавних прихода, , на уплатни рачун: приход од закупнине  
грађевинског земљишта у јавној својини,  обавезу лица које 
је добило локацију  у закуп да поднесе захтев за одобрење 
за постављање киоска, забрану давања у подзакуп и 
одредбе у случајевима  за раскид Уговора. 

 
Члан 25. 

 
Уколико лице које је добило локацију за киоск не 

закључи  уговор у прописаном року, губи право на 
локацију за киоск и право на повраћај гарантног износа. 

 
Члан 26. 

 
Уговор о давању локације у закуп може се 

раскинути и пре истека рока на који је закључен 
уколико  закупац три месеца узастопно не плаћа 
закупнину, уколико изда локацију у подзакуп и  ако 
престане да важи одобрење за постављање киоска. 

Уговор о закупу престаје да важи пре истека рока 
закупа и у случају извођења хитних и неодложних 
радова на одржавању и реконструкцији објеката 
комуналне инфраструктуре и саме јавне површине као и 
извођење радова на Програму развоја  града Крушевца. 

О наступању  ових услова  Одељења за урбанизам и 
грађевинарство је дужно да обавести Дирекцију која  ће 
обавестити закупца да у року од 15 дана од дана 
пријема обавештења уклони објекат о свом трошку. 

 
Члан 27. 

 
На основу коначног решења о давању локације  за 

киоск у закуп и закљученог уговора, Одељење за 
урбанизам и грађевинарство  Градске управе  издаје 
одобрење за постављање киоска са роком важења 
одређеним решењем о давању локације. 

Одобрење се издаје на захтев лица које је добило 
локацију за киоск  у закуп. 

По добијању одобрења закупац локације је дужан да 
у року од 5 дана поднесе захтев Дирекцији за 
обележавање локације. 

 
Члан 28. 

 
Лице коме је издато решење  за давање локације у 

закуп за постављање киоска је дужно да постави киоск 
у складу са условима из решења и да киоск користи у 
складу са одобреном наменом. 

 
Члан 29. 

 
Одобрење за постављање киоска престаје да важи 
1. истеком времена на које је издато, 
2. ако се киоск не постави у року од 3 месеца од 

дана пријема одобрења, 
3. ако се обавља делатност супротно плану и 

одобрењу, 
4. уколико  се локација изда у подзакуп и, 
5. уколико дође до раскида уговора о закупу. 

 
Решење о престанку важења одобрења из тачке 2. 

доноси Одељење за урбанизам и грађевинарство. 
 
2.2.  Покретне тезге, расхладни уређаји, типски  

апарати и покретни апарати  за забавне  игре 
 

Члан 30. 
 
Покретна тезга је монтажна конструкција, типски, 

отворени, лако покретни објекат за излагање, рекламирање 
и продају робе чија површина  не може бити већа од 2 м2. 

На тезгама се могу продавати само наочари за 
сунце, књиге, старе новине, бижутерија, ДВД,  ЦД-ови, 
касете, слике, графике, скулптуре и друге публикације. 

 
Члан 31. 

 
Идејно решење изгледа тезге предлаже Дирекција. 
 

Члан 32. 
 
Расхладни уређаји су расхладне коморе и апарати. 
Расхладна комора је типски покретни објекат за 

конзервирање и продају индустријски пакованих сладо-
леда и напитака, чија површина не може бити већа од 2 м2. 

Апарат је типски лако покретни објекат, за припрему и 
продају сладоледа и напитака чија површина са кућиштем 
апарата не може бити већа од 2 м2. 

 
Члан 33. 

 
Типски апарати су лако  покретни објекти за 

припрему и дистрибуцију кокица, кестења, кукуруза, 
кикирикија, семенки и слично, чија површина са 
кућиштем апарата не може бити већа од 2 м2. 

   
Члан 34. 

 
Покретни апарати су апарати за игру и забаву деце, 

осим видео игара, билијара, томболе и сл. 
Није дозвољено постављање никаквих ограда, 

препрека или било којих елемената којим би се 
ограничило несметано кретање пешака. 

 
Члан 35. 

 
Покретни објекти могу имати сунцобран у оквиру 

места постављања објекта под условом да са објектом и 
околином чине естетску и функционалну целину, а 
уклањају се заједно са објектом. 

 
 

Члан 36. 
 
Место, број, врсту, тип величину, период коришћења, 

почетна закупнина за локацију одређује се Планом 
размештаја покретних објеката на јавним површинама 
које доноси Скупштина града. 

Стручне послове израде плана обавља Дирекција. 
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План се доноси на одређено време које не може 
бити дуже од четири године. 

План се објављује у "Службеном листу града Крушевца". 
 

Члан 37. 
 

Локација за покретни објекат се даје у закуп у 
поступку јавног надметања, а за време до две године. 

Члан 38. 
 
Оглас за давање локација за покретне објекте у 

закуп расписује Дирекција, а поступак јавног 
надметања спроводи Комисија за давање грађевинског  
земљишта у закуп. 

Оглас се објављује у локалним средствима јавног 
информисања и на огласној табли Градске управе града 
Крушевца. 

Оглас садржи: попис локација  за постављање , 
врсту, намену покретних објеката, период коришћења, 
почетни износ  месечне закупнине за локацију, висину 
гаратног износа за учешће у јавном надметању, време и 
место његовог одржавања и означење да учесник 
надметања који одустане од лицитиране локације губи 
право на повраћај гаратног износа. 

Почетни  гаратни износ и начин усклађивања 
утврђује се у смислу чл. 14. ове Одлуке. 

 
Члан 39. 

 
На поступак давања локације за постављање 

покретних објеката у закуп,доношења решења, 
закључивање и раскид уговора, давање одобрења и 
престанак њеног важења, сходно се примењују одредбе 
ове Одлуке које се односе и на киоске. 

Одобрење садржи: локацију постављеног привре-
меног објекта, његову врсту, величину и намену, 
површину коју заузима, време коришћења локације и 
рок у ком је закупац дужан да отпочне са обављањем 
делатности, а који не може бити дужи од 30 дана и 
обавезу уклањања објекта по истеку одређеног периода 
коришћења локације. 

 
3.  Други покретни објекти 
 
 
3.1. Летње баште 
 

Члан 40. 
 

Летње баште су покретни објекти које чини 
одговарајући број  столова и столица који се постављају 
на јавним површинама испред пословног објекта или 
просторије у којој се  делатност обавља. 

Летње баште се могу постављати на тротоарима, 
трговима, пролазима и другим јавним површинама у 
складу са условима прописаним овом Одлуком. 

Ако у једном објекту има више угоститељских локала, 
власници односно корисници локала могу поставити 
летње баште  сразмерно дужини стране објекта. 

Летња башта се може поставити  ван границе локала 
и то у продужетку, испред суседног објекта, или у 
непосредној близини , уз  оверену писмену сагласност 
власника  - корисника тог објекта у складу са условима 
прописаним овом Одлуком, које утврђује службено 
лице изласком на лице места. 

Сагласност власника или корисника  другог објекта у 
смислу чл. 40 ст. 4 није потребна, уколико је удаљеност 
летње баште најмање 4 м од предметног објекта. 

Изузетно, уколико испред пословног објекта или 
просторија у којима се угоститељска делатност обавља 
не постоји одговарајућа  површина у смислу ст. 1 и 4. 
овог члана, летња башта се може поставити и на другој 
јавној површини уколико су за то испуњени  остали 
услови предвиђени овом Одлуком и обезбеђено 
несметано нормално обављање делатности. 

Када у истом објекту - тржном центру  постоји више 
корисника који су поднели захтев за заузеће јавне 
површине, одобриће им се најближа слободна јавна 
површина, равноправно подељена у односу на број 
корисника који на исту претендују.  

 
Члан 41. 

 
Летње баште се не могу постављати на јавним површи-

нама изнад прикључака комуналне инфраструктуре. 
Летње баште се не могу постављати на зеленим 

површинама и травњацима, паркиралиштима и 
степеништима која повезују јавне површине. 

Изузетно из става 2. овог члана летња башта се 
може поставити на коловозима и у зонама у којима је 
забрањено кретање возила (пешачке зоне) под условом 
да се обезбеди минимална ширина коловоза од најмање 
три метра за кретање возила којима је дозвољен 
пролазак и заустављање. 

Летње баште се, изузетно, у  случају непостојања 
одговарајуће јавне површине у смислу члана 40. ове 
Одлуке, могу постављати са друге стране улице у 
односу на објекат где се делатност обавља, по 
претходно прибављеном мишљењу Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији града 
Крушевца, које је обавезујуће за Одељење приликом 
одлучивања по захтеву. 

 
Члан 42. 

 
У летњој башти могу се поставити сунцобрани и 

посуде са биљном  декорацијом. 
У летњим баштама  површине преко 50 м2 могу се 

поставити  покретни објекти за децу - љуљашке, 
клацкалице, тобогани и сл. што чини саставни део 
летње баште. 

 У летњим баштама површине преко 50 м2 могу се 
постављати и покретни уређаји са електричним 
напајањем, за које се локална комунална такса 
наплаћује по  Одлуци о локалним комуналним таксама, 
тарифни  број који се односи на расхладне уређаје.  

 Покретни објекти из ст. 2 и 3. се  морају уклонити 
истеком рока постављања летње баште. 
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У летњој башти не могу се постављати роштиљ, 
ражањ и бар. 

Забрањено је затварање страна летње баште и 
формирање објекта. 

 
Члан 43. 

 
На јавним површинама на којима се могу постављати 

летње баште дозвољено је издизање нивелете додавањем 
новог застора, у максималној висини од 10 цм, с тим што 
је денивелација терена једне стране максимално 10 см, а 
друга се коригује у односу на подлогу. 

Подијум из ст. 1. мора бити раван и забрањено је 
формирање каскада, осим када нивелација терена то 
захтева.  

Подијум се мора уклонити истеком рока поставља-
ња летње баште. 

 
Члан 44. 

 
Летња  башта  може се поставити на тротоару ако се 

обезбеди: 
1. Минимална ширина тротоара од 1,6 метара 

односно 2,4 метара на местима где је повећана 
фреквенција пешака. 

2. Минимална удаљеност баште од ивице коловоза 
или паркиралишта од 0,65 метара. 

 
Члан 45. 

 
Летње баште не могу се постављати у троуглу 

прегледности на раскрсницама. 
Изузетно, летња башта се може поставити у троуглу 

прегледности на раскрсницама уколико је режим 
саобраћаја у раскрсницама уређен тако да се 
постављањем баште не угрожава безбедност 
саобраћаја. 

Испуњеност услова из овог и претходног члана ове 
Одлуке утврђује Одељење за стамбено-комуналне и 
имовинско правне послове по претходно прибављеном 
мишљењу Савета за безбедност саобраћаја на путевима 
на територији града Крушевца, које је обавезујуће за 
Одељење приликом одлучивања по захтеву. 

 
Члан 46. 

 
Одобрење  за постављање летње баште издаје 

Одељење за стамбено-комуналне и имовинско правне 
послове на захтев  странке. 

У захтеву се мора прецизирати локација, површина  
која се заузима, време на које се заузима и скица 
објекта са тачним мерама и котама које дефинишу 
положај летње баште. 

Уз захтев се доставља доказ о регистрацији 
делатности која укључује и угоститељску делатност и 
ПИБ. 

Уколико се летња башта поставља у простору од 
културно-историјског значаја или испред објекта који 
представља културно добро, односно споменик 

културе, потребна је претходна сагласност надлежног  
Завода  за заштиту споменика културе. 

  
Члан 47. 

 
Одобрење за постављање летње баште  издаје се  за 

период до једне године. 
Решењем се одређује локација, време коришћења 

заузетог простора, површина која се може заузети, висина 
локалне комуналне таксе по метру квадратном заузете 
јавне површине. 

Корисницима  летњих башти локална комнална 
такса, наплаћиваће се сходно Одлуци о локалним 
комуналним таксама. 

 
Члан 48. 

 
Лице које је добило одобрење за постављање летње 

баште дужно  је да: 
1. Летњу башту постави у складу са издатим 

одобрењем, 
2. Летњу башту уклони пре истека времена важења 

одобрења, ако се измени намена јавне повшине, ако се 
изводе  неопходни радови на реконструкцији, одржавању 
или постављању комуналних објеката и уређаја или саме 
јавне површине и, 

3. Летњу башту уклони наредног дана после истека 
рока за које је дато одобрење за постављање летње баште. 

 
Члан 49. 

 
Одобрење за постављање летње баште престаје да 

важи пре истека времена за које је издато: 
1. Ако се не постави летња башта у складу са 

условима наведеним у одобрењу и другим прописаним 
условима, 

2. Ако корисник коме је дато одобрење престане да 
обавља делатност у пословном објекту, или просторији 
испред које је постављена летња башта, 

3. У случају  извођења хитних и неопходних радова 
на реконструкцији и одржавању комуналне 
инфраструктуре и саме јавне површине, као и извођење 
радова по Програму развоја града Крушевца. 

 
Члан 50. 

 
Ако одобрење престане у случајевима одређеним 

чланом 49. став. 3. лице које је добило одобрење, а 
исплатило комуналну таксу у целости има право на 
повраћај средстава за време за које није користило 
јавну површину. 

 
Члан 51. 

 
Одобрење за постављање пловних објеката 

(сплавова) на рекама издаје Одељење за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове у складу са 
одредбама Закона. 

 
3.2. Тенде и перде 
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Члан 52. 
 
Тенда је слободно стојећа, покретна, склопива 

конструкција са одговарајућим застором која се поставља 
на јавној површини као самостални објекат  т.ј,  није 
фиксирано за друге објекте. 

 
Члан 53. 

 
Тенда се може поставити на јавним површинама у 

габаритима летње баште под условом да се обезбеди 
погодна висина од нивелете пешачког тротоара 
најмање 2,50 м. 

Тенда се мора уклонити истеком рока за 
постављање летње баште и одобрење за њено 
постављање може се издати само са роком важења 
одобрења за постављање летње баште.  

Изузетно се може, по истеку рока одобреног за 
коришћење летње баште, на јавној површини задржати 
склопљена тенда,  за коју се плаћа локална комунална 
такса у висини предвиђеној за баште  Одлуком о 
локалним комуналним таксама.  

Подносилац захтева за издавање одобрења је дужан да 
приложи оверени пројекат који  садржи скицу са техни-
чким описом, статистичким прорачуном и  условима за 
безбедно коришћење тенде и техничку контролу 
пројеката. 

Одобрење  за постављање  тенде издаје Одељење за 
стамбено-комуналне и имовинско правне послове. 

 
Члан 54. 

 
Постављање тенде  се одобрава само лицу које има 

одобрење за постављање летње баште  и одобрење за 
постављање летње баште је подносилац захтева дужан да 
приложи при подношењу захтева за постављање тенде.  

 
Члан 55. 

 
Перда је конструкција са одговарајућим застором која 

се поставља на фасаду зграде изнад зидног отвора са 
наменом заштите од атмосферских утицаја. 

Перде се могу постављати испред пословног 
простора односно објеката на захтев власника односно 
корисника тих објеката. 

Подносилац захтева за издавање одобрења за 
постављање перде је лице које је власник односно 
корисник зграде, или пословног простора у згради на 
чијој се фасади поставља перда. 

У случају постављања перде потребно је обезбедити 
минималну висину од 2,5 м за несметано кретање 
пешака. 

Подносилац захтева за издавање одобрења је дужан 
да приложи оверени пројекат који садржи скицу са 
техничким описом, статичким прорачуном и  условима 
за безбедно коришћење  перде и техничку контролу 
пројекта и оверена писмена сагласност власника 
објекта на који се поставља перда . 

 Одобрење  за постављање перде издаје Одељење за 
стамбено-комуналне и имовинско правне послове . 

Члан 56. 

 
Ако  се тенда поставља у простору од културно 

историјског значаја, или испред објеката који 
представљају културно добро односно, споменик културе, 
а перда на објектима  који су проглашени  за културно 
добро односно споменик културе, потребна је сагласност 
надлежног Завода за заштиту споменика културе коју је 
субјекат  дужан да приложи приликом подношења захтева 
за издавање одобрења за постављање. 

 
Члан 57. 

 
Одобрење за постављање перде и тенде престаје да 

важи под условима  прописаним чланом 49. ове 
Одлуке. 

 
3.3. Изложбени пулт 
 

Члан 58. 
 
Испред пословних просторија односно објеката 

(радњи, продавница и сл.) могу се постављати 
изложбени пултови - тезге, расхладни уређаји и други 
покретни објекти као и монтажне полице ради 
рекламирања робе и делатности. 

Заузимање јавне површине може бити сразмерно 
дужини стране пословне просторије односно објекта до 
јавне површине која се заузима и максималне ширине 
од 1,4 м под условом да остаје слободан простор у 
ширини од  1,6 м за несметано кретање пешака, 
односно  2,4 м на местима где је повећана  фреквенција 
пешака. 

Захтевом се мора прецизирати локација, површина која 
се заузима и време на које се заузимање врши, као и доказ о 
регистрацији радње или предузећа. 

Одобрење за постављање предметних објеката из ст. 
1. овог члана издаје Одељење за стамбено-комуналне и 
имовинско правне послове за време које није дуже од 
једне године. 

Корисницима јавне површине из ст.1 овог члана 
локална комнална такса, наплаћиваће се сходно Одлуци 
о локалним комуналним таксама. 

 
3.4. Рекламне ознаке 
 

Члан  59. 
 
Рекламне ознаке у смислу ове Одлуке су: 
- рекламни панои - билборди и рекламне табле на 

стубовима јавног осветљења, 
- рекламне табле, појединачно слово, транспаренти 

и друге специфичне рекламне ознаке постављене на 
фасади, крову и другој површини  видљивој са јавних 
површина. 

 
Члан 60. 

 
Рекламни панои - билборди  су објекти на јавним 

површинама и површинама видљивим са јавних 
површина,  за пружање услуга рекламирања, издавањем 
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огласног простора ради излагања  рекламних постера 
трећих лица. 

Рекламним паноима сматрају се и рекламне табле 
које се постављају на стубовима јавне расвете. 

 
Члан 61. 

 
План размештаја рекламних паноа на јавним 

површинама доноси Скупштина града. 
План размештаја рекламних паноа на јавним површи-

нама објављује се у "Службеном листу града Крушевца". 
План из става 1. овог члана садржи: изглед  

рекламног паноа и рекламне табле, називе улица, 
тргова и других јавних површина и ближе назначена 
места њиховог  распореда. 

Стручне послове израде Плана обавља Дирекција. 
 

Члан 62. 
 
Давање локација за постављање рекламних паноа у 

закуп врши се путем огласа, јавним надметањем за 
период до 2 године. 

Оглас расписује Дирекција, а спроводи Комисија за 
давање грађевинског земљишта у  закуп. 

Оглас се објављује у средствима јавног информисања 
и на огласној табли Скупштине града. 

Оглас садржи: локацију за рекламни пано, време на 
које се даје локација, рок и начин  подношења пријава 
за јавно надметање, почетни износ закупнине за 
локацију, висину гаратног износа за учешће на огласу, 
време и место одржавања јавног надметања, рок и 
начин објављивања резултата огласа и назначење да 
учесник огласа који добије локацију у случају  
одустанка губи право на повраћај гарантног износа. 

 
Члан 63. 

 
На поступак давања локације за постављање 

рекламних паноа у закуп сходно се примењују одредбе 
ове Одлуке које се односе на киоске. 

Учесник огласа коме је решењем дата локација  за 
рекламни пано у закуп дужан је да у року од 3 дана од 
дана пријема Одлуке  закључи уговор о давању 
локације у закуп са Дирекцијом. 

На поступак добијања одобрења сходно се 
примењују одредбе чл. 26. ове Одлуке. 

 
Члан 64. 

 
Панои за рекламирање и оглашавање могу бити 

осветљени и неосветљени. 
Почетна цена закупнине за постављање рекламних 

паноа утврђује се сходно чл. 11. ове Одлуке. 
Трошкове постављања паноа за рекламирање и 

оглашавање, као и њихово одржавање сноси лице које 
је добило локацију за постављање рекламних паноа у  
закуп. 

За осветљење паноа за рекламирање и оглашавање, 
трошкове прикључка на електро мрежу сноси лице 
коме је дата локација  за постављање рекламних паноа 

у закуп, а утрошак електричне енергије сноси 
Дирекција, преко трошкова јавне расвете. 

 
Члан 65. 

 
Одобрење за постављање рекаламних паноа престаје 

да важи  пре истека  рока на који је издато: 
1. Ако се рекламни пано не постави у складу са 

одобрењем, 
2. Ако лице коме је дато одобрење не плати утврђени  

износ  закупнине до петог у месецу за претходни месец и 
3. Ако лице коме је издато одобрење за постављање 

рекламних паноа исте не одржава у исправном и 
уредном стању под условима прописаним Планом. 

 
Члан 66. 

 
Поводом различитих манифестација изнад јавне 

површине, између стубова  за јавно остветљење, могу 
се поставити транспаренти. 

Одобрење  за постављање транспарената, на захтев  
заинтересованог лица издаје Одељење за стамбено-
комуналне и имовинско правне послове. 

 
Члан 67. 

 
Рекламне табле се могу постављати на стубовима 

јавног осветљења и димензија су приближно око 0,5 х 
0, 8м,  а постављају се на висини од најмање 4,0 м од 
коте коловоза. 

План размештаја (опис места: улице дуж којих се 
планира постављање рекламних табли) доноси 
Скупштина града Крушевца, а стручне послове израде 
плана обавља Дирекција. 

За сваку осветљену рекламну таблу закупа закупац 
сноси трошкове прикључка на нисконапонску мрежу 
као и утрошак електричне енергије. 

Рекламне табле се осветљавају. 
Уколико се укаже потреба постављања рекламних 

табли на јавним површинама које нису предвиђене 
Планом размештаја из ст. 2. овог члана изршиће се 
допуна предметног Плана. 

Локације за постављање рекламних табли дају се на 
период од 2 године у поступку јавног надметања који 
се спроводи на  начин  сходно одредбама ове Одлуке 
које се односе на киоске. 

 
Члан 68. 

 
Рекламна  ознака може да буде светлећа  или 

неосветљена и не може  имати за себе изворе 
осветљења ван габарита  рекламне ознаке. 

Рекламна ознака не може садржати звучне поруке. 
 

Члан 69. 
 
Правно или физичко лице које поставља рекламну 

ознаку на фасади, крову и другим површинама 
видљивих са јавних површина дужно је да пре 
постављања рекламне ознаке поседује статички 
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прорачун, прорачун и шему инсталација и одговарајуће 
конструктивно решење носача које израђује овлашћена 
пројектна организација и техничку контролу пројекта. 

Правно и физичко лице из става 1. овог члана 
прибавља сагласност Дирекције на пројекат за 
постављање рекламне ознаке. 

Решење  за постављање рекламне  ознаке из овог 
члана доноси Одељење за стамбено-комуналне и 
имовинско правне послове.       

Подносилац  захтева је дужан да   захтеву приложи 
статички прорачун, прорачун и шему инсталација и 
одговарајуће конструктивно решење носача, техничку 
контролу пројекта и  сагласност Дирекције из ст. 2. овог 
члана као и оверену писмену сагласност власника 
непокретности на којој се рекламна ознака поставља. 

За рекламне ознаке које се постављају на објектима 
под посебним режимом заштите подносилац захтева је 
дужан да приложи  и сагласност надлежног Завода за 
заштиту споменика културе. 

 
Члан 70. 

 
На стубовима јавног осветљења, који нису 

обухваћени Планом размештаја из чл. 66. ове Одлуке 
могу се постављати остале рекламне ознаке и то 
искључиво као неосветљене. 

Услове (локацију, изглед, висина на којој се поставља - 
графичко решење) за постављање рекламних ознака  из ст. 
1. овог члана издаје  овлашћена пројектна организација, на 
које сагласност даје Дирекција, а решење о постављању 
рекламне ознаке на стубу јавног осветљења доноси 
Одељење за стамбено-комуналне и имовинско правне 
послове.       

Власницима рекламних ознака локална комунална 
такса, наплаћиваће се сходно Одлуци о локалним 
комуналним таксама. 

Подносилац захтева за постављање осталих  
рекламних ознака из ст. 1. овог  члана може бити 
правно или физичко лице које је дужно да приложи 
АПР Регистар привредних субјеката. 

Изузетно, по захтеву власника,  рекламне ознака се 
могу постављати као самостојеће на путном земљишту 
поред општинских путева на начин  којим се не омета 
безбедно одвијање саобраћаја. Захтеви се подносе 
Дирекцији, која одређује услове за постављање, на 
основу чега поднослилац захтева прилаже статички 
прорачун, прорачун и шему инсталација и одговарајуће 
конструктивно решење носача које израђује овлашћена 
пројектна организација и техничку контролу пројекта. 
Уговор о постављању рекламне ознаке закључује 
Дирекција са корисником на рок до 1 године, а по цени 
прописаном Одлуком о локалним комуналним таксама. 

 
Члан 71. 

 
Власник постављене рекламне ознаке  дужан је да 

исту одржава у исправном и уредном стању. 
Неисправним се сматрају рекламне ознаке  на 

којима је боја избледела, слова нечитљива, који не 
светле у целини или делимично, који су склони паду. 

 
Члан 72. 

 
Све друге видове рекламних ознака који нису 

прописани одредбама ове Одлуке (нпр. покретне 
самостојеће табле на тротоарима, рекламне табле 
фиксиране на тротоарима, трговима, парковима, на 
саобраћајним знацима и сл.) није могуће постављати. 

 
3.5.  Покретни објекти за извођење забавног  
        програма 
 

Члан 73. 
 
Покретни објекти за извођење забавних  програма 

су циркус, забавни и луна парк, покретна клизалишта, 
монтажне позорнице и сл. 

Објекти из ст. 1. овог члана  могу се постављати и 
на јавној зеленој површини под условом да подносилац  
захтева претходно закључи уговор са ЈКП "Крушевац" 
о враћању те површине у претходно стање. 

 
Члан 74. 

 
Подносилац захтева за издавање одобрења за 

постављање објеката за извођење забавног програма на 
јавној површини на којој се поставља  позорница или 
други монтажно - демонтажни објекат привременог 
карактера, дужан је да приложи и пројекат 
конструкције и извештај о техничкој контроли који је 
израдило лице овлашћено  за пројектовање. 

 
Члан 75. 

 
За постављање објеката из члана 72. ове Одлуке  као 

и за постављање других апарата и уређаја  - тезги и сл. 
поводом обележавања државних и других празника, 
спортских, културних и других манифестација у граду, 
Градоначелник својим решењем на захтев 
заинтересованог лица одређује јавну површину која се 
може заузети. 

Решење из ст.1. става мора садржати период  на који се 
објекат може поставити, назив органа коме се подноси 
захтев за издавање одобрења,  ближи опис јавне површине, 
број покретних објеката - тезги и ближе означење места 
њиховог распореда. 

 
Члан 76. 

 
Одобрење за постављање покретних објеката  за 

извођење забавног програма на локацији утврђеној 
решењем Градоначелника, доноси Одељење за 
стамбено-комуналне и имовинско правне послове. 

Одобрење садржи: период у коме се постављају 
објекти, прецизан опис јавне површине  која се заузима 
и обавезу уклањања по окончању те манифестације. 

Корисницима  јавне површине из чл. 73. ст. 1.  
локална комунална такса, наплаћиваће се сходно 
Одлуци о локалним комуналним таксама. 
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Члан 77. 
 

Изузетно, поводом  Нове године и  8. марта на локацији 
коју је одредило Градско веће својим решењем, а које 
садржи време, локацију и број тезги, врсту робе која се 
може продавати као и начин напајања електричном 
енергијом, тезге се дају у закуп  на основу спроведеног 
поступка јавног надметања. 

На поступак јавног надметања сходно се примењују 
одредбе које се односе на поступак доделе локације за 
киоск. 

По уплати излицитираног износа најповољнијег 
понуђача, Одељење за стамбено-комуналне и имовинско 
правне послове доноси одобрење из чл. 75.  ст. 2. 

 
3.7. Превозна средства прилагођена за обављање 
       трговинске делатности 
 

Члан 78. 
 

Превозна средства прилагођена за обављање 
одговарајуће трговинске делатности (аутомобили, комби 
возила и сл.). 

Решење за постављање објекта из овог  члана издаје 
Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне 
послове по захтеву заинтересованог лица на рок од 
једног дана. 

Подносилац захтева  је дужан да приложи решење о 
обављању делатности, назначи локацију и површину 
која се заузима (скица заузећа - површина возила), 
место заузећа јавне површине и доказ о уплати 
комуналне таксе. 

 
3.8. Камиони миксери, кранови и заштитна 
       ограда на јавним површинама у функцији 
       градилишта 
 

Члан 79. 
 
Решење о заузимању јавне површине за постављање 

камиона-миксера, кранова и заштитних ограда доноси 
Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Инвеститор је дужан да поднетом захтеву приложи 
Потврду о почетку извођења радова и да се изјасни о 
року заузећа јавне површине. 

 
 

Члан 80. 
 

Инвеститор из претходног члана је обавезан да по 
потреби постави одговарајућу заштитну мрежу и 
омогући несметан и безбедан прелаз пешака. 

За сва оштећења која се узрокују крановима и 
камионима - миксерима на јавној површини трошкове 
довођења у првобитно стање сноси инвеститор. 

 
4. Остала заузећа јавних површина 
 
4.1. Осветљавање објеката и свечано 
       украшавање града 

 
Члан 81. 

 
Ради истицања силуета, трајним освељењем се 

осветљавају објекти и амбијенталне целине које имају 
историјски, културни, архитектонски, администра-
тивни, привредни или други значај. 

Градоначелник доноси решење  којим се одређује 
који се објекти и амбијенталне целине осветљавају, у 
смислу ст. 1. овог члана. 

Осветљавање објекта и амбијенталне целине  врши се 
на основу пројекта осветљења које израђује Дирекција, 
која врши надзор над реализацијом пројекта. 

 
Члан 82. 

 
Поводом државних празника, одређених верских 

празника, значајних културних и спортских приредби и 
манифестација Град се свечано украшава према  
посебном пројекту свечаног украшавања и осветља-
вања Града. 

Пројекат из ст. 1. овог члана израђује Дирекција. 
 

Члан 83. 
 
Инсталације и уређаји за осветљавање објеката и 

амбијенталне целине као и свечано украшавање и 
осветљавање Града саставни су део система јавне расвете  
и одржавају се на начин  предвиђен  за јавну расвету. 

Инсталација и уређаји из ст. 1. овог члана  уклањају 
се у року од 3 дана после празника, приредби или 
манифестација поводом којих се поставља осим за 
новогодишње празнике када може да остане и дужи 
период, најкасније до 1. фебруара. 

 
4.2. Постављање плаката  
  

Члан 84. 
 
Натписи, огласи, обавештења, политички и други 

плакати (у даљем тексту: плакати) истичу се на огласним 
стубовима, витринама, таблама, паноима и другим 
објектима који су за то одређени (у даљем тексту: објекти 
за постављање плаката). 

 
Члан 85. 

 
Постављање објеката  за постављање плаката врши 

се на основу Плана размештаја објеката за постављање 
плаката  који доноси Градско веће. 

Стручне послове израде Плана размешта који 
садржи  локације, врсту и изглед објекта за постављање 
плаката обавља Дирекција, која се стара и о њиховом 
постављању. Одржавање објеката за постављање плака-
та врши ЈКП „Крушевац“.  

 
Члан 86. 

 
Правна и физичка лица која су поставила плакат 

дужна су да  га уклоне одмах по престанку  сврхе 
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истицања и доведу површину и објекат у првобитно 
стање. 

 
5. Надзор 
 

Члан 88. 
 
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе 
града Крушевца преко комуналног инспектора и 
Комунална полиција Градске управе града Крушевца 
преко комуналног полицајца. 

 
Члан 89. 

  
У вршењу инспекцијског надзора комунални 

инспектор је  надлежан да решењем  нареди уклањање 
објекта из чл. 2. ове Одлуке у следећим случајевима: 

 
- ако их постави или користи лице без одобрења, 
- ако корисник постави објекат супротном одобрењу 

на јавној површини која му није одобрена решењем, 
- ако се пре истека  важења одобрења  промени 

намена те јавне површине, или ако се изводе неопходни 
радови на реконструкцији, одржавању или постављању 
комуналних објеката или уређаја или саме јавне 
површине и, 

 - ако по престанку важења одобрења корисник 
одмах  не уклони објекат. 

 
Члан 90. 

 
Ако корисник не поступи по решењу из чл. 89. ове 

Одлуке, и сам не уклони објекат  са јавне површине и са 
површине видљиве  са јавне површине, одредиће се његово 
уклањање и измештање на место одређено  за те намене, о 
трошку корисника, а преко јавног предузећа коме су 
поверени ови послови. 

Ако  власник, односно корисник не преузме уклоњен 
објекат у року од 15 дана и не плати трошкове уклањања 
и чувања, објекат се може  продати на јавној лицитацији, а 
средства од продаје  се користе  за подмирење трошкова 
уклањања и чувања. 

Уколико средства из ст. 2. овог члана нису довољна, 
разлика до пуног износа трошкова наплаћује се од власника 
односно корисника по ценовнику јавног предузећа које је 
извршило ово уклањање. 

 
Члан 91. 

 
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално полицијских послова присуством на лицу 
места: 

- спречава нарушавање комуналног реда 
прописаног овом одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
(мандатну казну) у складу са одредбама ове 
одлуке, односно подноси прекршајну пријаву у 

случају када учинилац прекршаја не плати 
новчану казну изречену на лицу места; 

- обавести друге надлежне органе да предузму 
мере из своје надлежности. 

 
Члан 92. 

 
Одељење за стамбено-комуналне и имовинско 

правне послове и Одељење за урбанизам и  
грађевинарство Градске управе града Крушевца су 
дужни да издата одобрења применом одредаба ове 
одлуке достављају Одељењу за инспекцијске послове 
даном достављања подносиоцу захтева. 

Надлежно Одељење је дужно да решења о престанку 
одобрења достави Одељењу за инспекцијске послове 
даном  доношења. 

Одељење за инспекцијске послове је дужно да  
записнике о утврђеним неправилностима у року од 3 
дана доставља Одељењу за стамбено-комуналне и 
имовинско правне послове и  Одељењу за урбанизам и 
грађевинарство. 

 
 
6. Казнене одредбе 
 

Члан 93. 
 
Новачаном казном од 50.000 до 200.000 динара 

казниће  се за прекршај правно лице ако: 
1. Постави објекте из члана 2. ове Одлуке без 

одобрења, супротно одобрењу или урбане покретне 
објекте не одржава у исправном и уредном стању 
(супротно чл. 4 до 9. ове Одлуке). 

2. Постављене објекте из члана 2. ове Одлуке 
оштети или их  неовлашћено укони са јавне површине. 

3. Постави мањи монтажни објекат и други покретни 
објекат без одобрења и супротно одобрењу. 

 
4. Користи мањи монтажни објекат и други покретни 

објекат супротно одобрењу и настави са заузећем јавне 
површине наведеним објектима и по истеку одобреног 
рока. 

5. мањи монтажни објекат и други покретни објекат 
даје у  закуп. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 2.500 до 50.000 динара 
одговорно лице  у правном лицу. 

За  прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 5.000 до 
100.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном у износу од 2.500 до 
50.000  динара. 

 
 
 

Члан 94. 
 

За прекршаје из 93. Одлуке може се изрећи и 
мандатна казна на лицу места и то: 
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- за физичко лице и одговорно лице у правном лицу 
мандатна казна од 5.000,00 динара, 

 
- за предузетника и правно лице, мандатна казна од 

10.000,00 динара. 
 
7. Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 95. 
 
Захтеви за заузимање јавне површине  у складу са 

одредбама ове Одлуке могу се подносити најраније 15 
дана пре траженог почетка рока заузећа јавне 
површине. 

 
Члан 96. 

 
По  захтевима за доношењу решења о заузећу јавне 

површине за перид до 30 дана надлежно Одељење 
доноси решење о заузећу јавне површине  које садржи 
и обавезу  подносиоца  захтева  плаћања локалне 
комуналне таксе коју је у обавези да уплати приликом 
преузимања решења. 

Подносилац захтева је у обавези да у року од 3 дана 
од позива службеног лица, изврши уплату  одређене 
локалне комуналне таксе и преузме решење. 

У случају неодазивања по позиву из ст. 2. у 
предвиђеном року од 3 дана, сматраће се да је 
подносилац захтева одустао од свог захтева.  

  
Члан 97. 

 
Корисници рекламних ознака (осим рекламних паноа и 

рекламних ознака на стубовима јавне расвете предвиђених 
Планом размештаја) и перди постављених пре ступања на 
снагу ове Одлуке су дужни да у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке прибаве одобрење за њихово 
постављање у смислу одредаба ове Одлуке. 

 
Члан 98. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о уређењу града ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 12/08). 

Члан 99. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 352-1158/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    

 
 
 
164 
На основу члана 8. члана 17 став 3. и члана 37 став 

2. Закона о заштити од буке у животној средине („Сл. 

гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10), члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
У циљу заштите животне средине, а ради отклањања 

штетних последица по здравље становништва 
изазваних буком, овом Одлуком: 

- врши акустично зонирање простора града 
Крушевца 

- утврђују услови и прописују се мере заштите од буке.    
Одредбе ове Одлуке не односе се на буку која 

настаје на радном месту и у радној околини, буку која 
настаје у превозном средству, буку у зонама специјалне 
намене (војни објекти), и активностима на заштити од 
елементарних непогода, природних и других удеса, 
буку од активности у домаћинству или буку из 
суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени 
они који је стварају. 

 
Члан 2. 

 
Бука у животној средини јесте нежељени или 

штетан звук. 
Специфична бука неког извора јесте бука коју тај 

извор ствара на датом  месту и представља удео датог 
извора у укупној буци која влада на том месту у датом 
тренутку. Одређивање нивоа специфичне буке врши се 
према стандарду СРПС ИСО 1996-1 и СРПС ИСО 1996-2. 

Сва правна и физичка лица дужна су да се старају о 
томе да својом делатношћу односно понашањем не 
угрожавају околину буком. 

Члан 3. 
 
Извор буке јесте сваки емитер нежељеног или 

штетног звука који настаје као последица активности 
људи. 

 
Изворима буке сматрају се: 
- моторна возила, уређаји, средства за рад, 

инсталације постројења, технолошки поступци, 
електроакустични уређаји, људска активност чије 
коришћење у стамбеним, пословним и другим 
објектима у затвореним или отвореном простору 
доводи до стварања звука. 

- покретни и непокретни објекти који под одређеним 
околностима генеришу звук 

- отворени и затворени простори за спорт, игру, 
плес, представе, концерте, слушање музике и сл. 

- угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и др. 
МЕРЕЊЕ БУКЕ 
 

Члан 4. 



 298                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  8                                    29.09.2012.  

 

 
Градска управа преко овлашћене и акредитоване 

стручне организације обезбеђује систематски мони-
торинг буке на територији града Крушевца у складу са 
овом одлуком. 

О резултатима мерења буке на територији града 
Крушевца, овлашћена организација обавештава  
Градску управу.  

Градска управа обавештава  грађане преко средстава 
јавног информисања и сајта града Крушевца о 
резултатима мерења буке. 

 
Члан 5. 

 
Мерење буке врши овлашћена и акредитована стручна 

организација, у складу са одредбама Правилника о 
условима  које мора  да  испуњава  стручна  организација  
за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз 
захтев за добијање овлашћења за мерење буке ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/2010).  

 
Члан 6. 

 
Мерење нивоа буке и оцена измереног нивоа буке 

врши се у складу са одредбама Закона о заштити од 
буке у животној средини ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009, 
88/2010), Уредбе о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини ("Сл. гласник РС" бр. 75/2010), Правилника о 
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 
мерењу буке ("Сл. гласник РС" бр. 72/2010), као и 
стандардима СРПС ИСО 1996-1 и СРПС ИСО 1996-2. 

 
Члан 7. 

 
Уколико правно или физичко лице сматра да је 

изложено прекомерној буци од стране другог правног 
или физичког лица, и достави пријаву у том смислу 
инспектору заштите животне средине, инспектор је 
дужан да изврши увиђај и о томе састави записник. На 
основу увида на лицу места инспектор може наложити 
мерење буке. 

Правно или физичко лице које је ималац-корисник 
извора буке дужно је да Извештај о мерењу буке 
достави инспектору у року од 30 дана од дана пријема 
налога о мерењу. Инспектор присуствује мерењу за 
које је издао налог. 

 
АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА  
ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 8. 
 

На основу одредаба Правилника о методологији за 
одређивање акустичких зона (Сл. гласник РС бр.72/10), 
извршено је акустичко зонирање подручја града 
Крушевца. 

Према максимално допуштеном нивоу буке, 
подручје града Крушевца подељено је на 6 зона и то: 

 
I зона - подручје за одмор и рекреацију, болничке 

зоне и опоравилишта, културно-историјски локалитети, 
велики паркови:  

 
Пољопривредно земљиште, приобаље и водене 

површине, спортско рекреативне површине, заштитно 
зеленило, јавно зеленило, паркови, спомен-парк 
Слободиште, парк шума, заштићена и значајна природна 
и културна добра (Археолошки парк, Мојсињске 
планине), социјална заштита (Геронтолошки центар), 
здравство (болница, диспанзери, верски објекти    

   
II зона - туристичка подручја, кампови и школске зоне:  
 
Вртићи, основне и средње школе, факултети, 

ученички домови 
 
III зона - чисто стамбена подручја:  
 
Претежно стамбене зоне ниске спратности и малих 

густина становања до 100ст/ха, претежно стамбене зоне 
у слободном систему изградње средњих густина 
становања (до 200ст/ха)  

 
IV зона - пословно-стамбена подручја, трговачко-

стамбена подручја и дечја игралишта: 
 
Зоне мешовите намене, стамбено-пословне зоне 

средњих и великих густина, стамбене зоне и објекти са 
наменом пословања, трговина, услуге, посебне зоне и 
објекти комерцијалних делатности (култура, трговина, 
угоститељство, туризам, финансије, непроизводне 
делатности и сл.), дечија игралишта. 

 
V  зона - градски центар, занатска, трговачка, 

административно-управна зона са становима, зона дуж 
саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница: 

Централни градски тргови (Трг Косовских јунака, 
Костурница, Трг младих, Газиместански трг), зоне 
комуналних делатности, паркиралишта, објекти и 
постројења водовода и канализације, гасоводни објекти 
(ГМРС и МРС), противпожарна станица, магистралне и 
регионалне саобраћајнице са аутобуским саобраћајем и 
теретним транзитом, градске саобраћајнице са јавним 
градским саобраћајем, аутобуска станица, железничка 
станица, паркинзи за теретна возила, центри 
приградских насеља, гробља, зелене пијаце, јавна 
складишта, инфраструктурни објекти и коридори и др.  

Овој зони припада појас изложен директној буци са 
магистралних и регионалних саобраћајница, и градских 
саобраћајница са јавним градским саобраћајем ширине 
25m са обе стране саобраћајнице. 

 
VI зона - индустријска, складишна и сервисна 

подручја и транспортни терминали без стамбених зграда: 
Индустрија - северна индустријска зона (14. октобар, 

Топлана, Цинкара, складишта, ЈКП, ФАМ,...) и источна 
индустријска зона (Жупа, Хенкел, Трајал, ДИП...), 
складишта, сервиси, производне радне зоне, радне зоне 
на излазним правцима, производни и инфраструктурни 
објекти и коридори регионалног значаја, транспортни 
терминали без стамбених зграда и др.   
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Члан 9. 
 

Граничне вредности индикатора буке на отвореном 
простору по зонама: 

 

Зо
на

 

Намена простора 

Ниво буке 
у дБ (А)

за дан
 и вече

за 
ноћ

  
1. Подручја за одмор и рекреацију, 

болничке зоне и опоравилишта, 
културно-историјски локалитети, 
велики паркови 

50 40

2. Туристичка подручја, кампови и 
школске зоне 

50 45

3. Претежно стамбена подручја 55 45 
4. Пословно-стамбена подручја, 

трговачко-стамбена подручја и 
дечја игралишта 

60 50

5. 
 

Градски центар, занатска, 
трговачка, административно- 
управна зона са становима, зона 
дуж аутопутева, магистралних и 
градских саобраћајница

65 55

6. Индустријска, складишна и 
сервисна подручја и транспортни 
терминали без стамбених зграда 

На граници 
ове зоне бука 
не сме прела-
зити граничну 
вредност у 
зони са којом 
се граничи

 
Граничне вредности односе се на основне индика-

торе буке и на меродавни ниво буке. 
Период дана дели се на три референтна временска 

интервала: дан траје 12 часова (од 6 до 18 часова); вече 
траје 4 часа (од 18 до 22 часа); ноћ траје 8 часова (од 22 
до 6 часова). 

 
Члан 10. 

 
Акустичко зонирање простора града Крушевца ће се 

ревидирати уколико дође до промене урбанистичког 
плана или мерења покажу да је наведено зонирање 
неадекватно.  

Саставни део ове одлуке је шематска карта подручја 
града Крушевца са утврђеним акустичким зонама, 
штампана у прилогу. 

 
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ 
 

Члан 11. 
 
У одређеној акустичној зони, услед коришћења извора 

буке или обављања других делатности, забрањено је 
емитовање буке изнад прописаних граничних вредности.  

 
Члан 12. 

 
Лице које користи изворе буке за обављање 

делатности на територији града Крушевца, мора 
поседовати исправу са подацима о нивоу звучне снаге 
коју емитују извори буке, при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упуство о мерама за 

заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке и слично).  

Трошкови мерења из претходног става овог члана 
падају на терет ималаца - корисника извора. 

 
Члан 13. 

 
На подручју града Крушевца, на отвореном или 

полуотвореном простору (надстрешница, импровизо-
вана барака, зграда са незастакљеним прозорима и сл.), 
забрањује се инсталирање и пуштање у погон било 
какве машине, уређаја и сл. који генеришу буку чији 
максимални ниво специфичне буке  прелази дозвољени 
дневни ниво за дату зону увећан за 15 dbA, односно 
10dbA за IV и V зону.  

На подручју града Крушевца, у занатским и другим 
радионицама и погонима за обраду метала, дрвета, 
камена, пластике и сл., у којима се обављају бучне 
радне операције: ковање, закивање, резање, брушење, 
дробљење, млевење, заваривање, фарбање и сл., 
забрањује се рад при отвореним вратима и/или 
прозорима. У таквим радионицама обавезно је 
инсталирање система вентилације или примена 
одговарајућих техничко-технолошких мера за смањење 
буке (у складу са пројектно-техничком документацијом 
или студијом о процени утицаја). 

Изузеће од одредби овог члана може се допустити ако 
је другим мерама (удаљеношћу од стамбених објеката) 
остварена задовољавајућа заштита околине од буке. 

 
Члан 14. 

 
Музика у угоститељским објектима, угоститељски 

објекти који се налазе у стамбеним зградама и другим 
објектима може се изводити  на начин прописан 
Одлуком о радном времену у области угоститељства, 
занатства и трговине на територији града Крушевца, уз 
поштовање граничних вредности из чл. 9. ове Одлуке. 

 
Члан 15. 

 
На јавним просторима могу се организовати 

концерти и јавне манифестације тако да се музика која 
се емитује посредством електроакустичких уређаја 
може користити искључиво на основу мера и услова 
заштите од буке које одређује надлежни орган за 
заштиту животне средине, а на захтев организатора 
јавних скупова и активности. 

Организатор јавних скупова и активности је дужан 
да у складу са овом Одлуком  поднесе захтев 
надлежном органу за заштиту животне средине града 
Крушевца најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за 
одржавање скупа. 

 
Члан 16. 

 
Уколико извештај о мерењу покаже да се бука 

налази у прописаним граничним вредностима, лице 
које је пријавило буку дужно је да сноси трошкове 
израде извештаја о мерењу буке. 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 
 

Члан 17. 
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Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Градска 

управа преко инспектора за заштиту животне средине - 
Oдељења за инспекцијске послове и Комуналне 
полиције  града Крушевца. 

 
Члан 18. 

 
У вршењу надзора над применом мере заштите од 

буке инспектор за заштиту животне средине има право 
и дужност да утврђује:  

 
1) да ли се спречавање, смањивање и отклањање штет-

них ефеката буке врши у складу са решењем надлежног 
органа којим су утврђене мере заштите од буке; 

2) да ли се мерење буке обавља у складу са одред-
бама овог закона и прописа донетих на основу овог 
закона; 

3) да ли су нивои буке у акустичкој зони изнад 
прописане граничне вредности; 

4) да ли се израђују стратешке карте буке; 
5) да ли се доносе и спроводе акциони планови 

заштите од буке у животној средини, односно локални 
акциони планови; 

6) да ли се спроводе посебне мере заштите од буке 
у животној средини, односно друге прописане мере, у 
складу са овом Одлуком и другим законским актима. 

 
Члан 19. 

 
У вршењу послова из претходног члана ове Одлуке 

инспектор је овлашћен да:  
1) нареди, у одређеном року, отклањање 

неправилности;  
2) забрани или ограничи коришћење или употребу 

машина, превозних средстава, опреме и уређаја који 
нису у складу са техничким прописима;  

3) забрани или ограничи на одређено време 
коришћење извора буке или вршење делатности и 
других активности које представљају извор буке на 
одређеном подручју, односно у одређеној акустичкој 
зони изнад прописаних граничних вредности;  

4) нареди спровођење акустичких мера заштите 
од буке;  

5) забрани  производњу  и  промет  одређених  
производа  и  вршење одређених активности, на 
одређено време;  

6) забрани, односно ограничи употребу извора 
буке док се не предузму мере заштите од буке;  

7) забрани употребу машина, опреме и уређаја 
који немају податке о звучној снази коју емитују под 
одређеним условима употребе;  

8) забрани обављање делатности и осталих 
активности у објекту који због буке ометају одмор и 
ноћни мир на временски период од 30 дана, односно 60  
дана  у  случају поновљеног ометања  буком, ако  то није  
могуће  постићи мером забране употребе извора буке;  

9) забрани  обављање  делатности,  односно  
активности  ако  су  исте започете без решења 
надлежног органа којим се утврђује да су спроведене 

мере заштите од буке;  
10)  нареди достављање података за информациони 

систем;  
11) нареди извршење других прописаних обавеза у 

одређеном року. 
 
У вршењу надзора над применом мера заштите од 

буке инспектор има и овлашћења и дужности утврђене 
другим прописима. 

       
                                           
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 
Новчаном казном од 50.000,00 динара до  500.000,00  

казниће се за прекшај привредно друштво, предузеће и 
друго правно лице ако: 

 
1. поступа супротно члану  7.  ове Одлуке 
2. поступи супротно члану 12. ове Одлуке 
3. одржава јавни скуп и активности без или супро-

тно одређеним мерама заштите од буке сходно 
одредбама  члана 15. став 1. и 2. 

4. емитује буку изнад прописаних граничних 
вредности  (члан  9.) 

5. немају податке о нивоу звучне снаге коју емитују, 
сходно одредбама чл. 13. 

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице новчаном казном од 2.500,00 динара-
75.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник  новчаном казном од  2.500,00-250.000,00 
динара  

За прекршај  из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном од 2.500,00 динара-
75.000,00 динара. 

 
Члан 21. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о мерама заштите од буке („Сл. лист општине 
Крушевац“ 5/2001, 6/2001) 

 
Члан 22. 

 
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 501-200/2012                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу члана 6. ст. 1 тачка 3, члана 7, 11, 17. и 

18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. 
гласник РС", бр. 62/06) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.09.2012. године, донела је 

 
O Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Сл. лист 

града Крушевца" бр. 12/09, 7/10 и 6/11) у Тарифном 
броју 7 Таксене тарифе  у тачки 3. брише се став 2. 

У истом Тарифном броју 7 Таксене тарифе 
Напомена мења се  тако да гласи: 

"1. Локална  комунална такса  по овом Тарифном броју 
се плаћа једнократно приликом издавања одобрења за 
заузимање простора на јавним површинама (тротоарима, 
трговима и др.) сразмерно времену коришћења, а за период 
до 30 дана, као  и за објекте из тачке 5. овог тарифног броја, 
о чему се  подноси доказ Одсеку за стамбено-комуналне и 
имовинско правне послове. 

2. Корисници из Тарифног броја 7, тачке 1, 2 и 3. за 
период преко 30 дана плаћају локалну комуналну таксу ме-
сечно на основу Решења Одсека за утврђивање, наплату и 
контролу јавних прихода Градске управе града Крушевца. 

3. Подносиоцима захтева за коришћeње простора на 
јавним површинама из тачке 3.,који истовремено подносе 
захтев за постављање жардињера из тачке 5. локална  кому-
нална такса се наплаћује на начин из претходног става. 

 4. Уколико коришћење јавне површине из тачке 1,2, 
и 3. овог тарифног броја  траје 6 или више месеци износ 
локалне комуналне таксе се умањује за 20%. 

5. Такса из овог Тарифног броја се не плаћа за 
заузимање јавне површине  ради продаје књига, 
штампе и др. публикација као и тезге на којима се 
продају производи чији су приходи од продаје 
намењени у хуманитарне сврхе. 

6. Корисницима јавне површине из тачке 2. ове 
напомене надлежни Одсек не може издати одобрење за 
коришћење јавне површине уколико нису измирили 
обавезе по основу коришћења јавне површине из 
претходног периода, све док те обавезе не измири, о 
чему је дужан да достави доказ.  

 
Члан 2. 

 
У Тарифном броју 10 Таксене тарифе у Напомени, 

после тачке 2. додаје се нова тачка која гласи: 
"Локална комунална такса плаћа се на начин утврђен 

у  тачкама 1, 2, 4. и 6.  напомене тарифног броја 7." 
 

Члан 3.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца" 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 434-1/2012                        ПРЕДСЕДНИК    

                                                              Дејан Срдић, с.р.    
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На основу члана 6, став 1, тачка 6. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“ бр. 62/06), члана 92, 93 и 94. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 и 
24/11) и члана 19. став 1. тачка 14. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о критеријумима и мерилима за 

утврђивање накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта („Службени лист града Крушевца“ бр. 12/09, 
1/10, 2/10, 4/10, 7/10, 3/11 и 6/11), у члану 4. после 
алинеје 8. додаје се нова алинеја 9. која гласи: 

„паркинг места која инвеститори на већ уређеној 
локацији не могу да обезбеде – доградња, 
реконструкција, промена намене постојећег простора и 
сл., изградња, реконструкција и доградња објеката у 
пешачким зонама и грађевинским парцелама које не 
испуњавају услов за изградњу подземних гаража 
односно обезбеђивање довољног броја надземних 
паркинг места на самој парцели, односно у случајевима 
који се не могу предвидети код издавања решења о 
локацијској дозволи – реализација планских докумената 
у делу јавних површина, комуналне инфраструктуре,  
саобраћајница, водотока и слично, обезбеђења и заштите 
суседних објеката, објеката од културно-историјског 
значаја за које се морају издати конзерваторски услови у 
складу са одредбама посебног закона и др.“ 

 
Члан 2. 

 
У члану 5. став 1. мења се и гласи: 
 
„Накнада за уређивање грађевинског земљишта се 

обрачунава по метру квадратном (м2) корисне површине 
објекта односно по 1 м3 за изградњу резервоара, чија се 
изградња предвиђа планским документом на основу ЈУС 
У:Ц:2.100 („Сл. лист СРЈ“ бр. 32/2002), односно која је 
одређена пројектом на начин:“ 

 
Члан 3. 

 
Члан 14. мења се и гласи: 
 
„Накнада за уређивање јавног грађевинског 

земљишта обрачунава се на основу зона утврђених 
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овом Одлуком, при чему се у оквиру сваке зоне 
утврђује висина накнаде за различите намене. 

 
 

 
 
 

 
 
Ред. 
бр.  

ДЕЛАТНОСТ 

 
Накнада на месечном нивоу бод/м2 објекта 

 
Екстра
зона

зона
I

зона
II

зона 
III 

зона
IV

зона
V

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Стамбени објекти 22,61 19,56 15,28 11,61 7,94 0
2. Привредно-услужни и трговински објекти 45,22 39,11 30,55 23,22 15,89 12,22
3. Остали пословни објекти 56,22 47,06 37,89 28,11 19,56 15,28
4. Објекти друштвеног стандарда 17,10 14,66 12,22 8,55 6,11 4,88
5. Пољопривредни објекти - - 4,59 3,82 2,68 0
6. Резервоари 18,33 16,82 15,28 12,98 8,41 6,11
7. Комерцијалне бензинске пумпе 91,66 85,55 81,73 65,70 41,25 30,55
8. Комплекс земљишта уз објекат 14,66 13,45 12,22 10,40 6,72 4,88
9. Недостајућа паркинг места 253,31 211,09 168,87 151,98 126,65 /
 
 
Вишепородичним стамбеним објектима, у смислу 

ове Одлуке сматрају се објекти који имају више од две 
стамбене јединице и за њих се утврђује накнада за 
уређивање грађевинског земљишта на основу износа 
утврђених у табели помноженог коефицијентом 2,0. 

Вишепородичним стамбеним објектима, у смислу 
ове Одлуке сматрају се и надградња над постојећим 
вишепородичним стамбеним објектима и за њих се 
утврђује накнада за уређивање грађевинског земљишта 
на основу износа утврђених у табели помножен 
коефицијентом 2,0.  

Накнада за парцеле које се налазе са обе стране 
улица које представљају границу између две зоне или 
на углу различитих зона, обрачун трошкова се врши 
према скупљој тарифи. 

За паркинг места која инвеститор укида у поступку 
измене грађевинске дозволе и главног пројекта као и 
приликом промене намене постојећег простора, 
инвеститор је дужан да изврши доплату за свако 
укинуто и недостајуће паркинг место као и за промену 
намене гаражног простора у износу утврђеном у 
табели. У БИД зони, накнада за недостајуће паркинг 
место износи 295,74 бода по м2.“ 

 
Члан 4. 

 
У члану 16. мења се алинеја 5. и гласи: 
 
„- за изградњу и легализацију објеката где је 

инвеститор град Крушевац или где су инвеститори 
директни или индиректни корисници буџета града 
Крушевца не плаћа се накнада за уређивање 
грађевинског земљишта.“ 

 
Члан 5. 

 
У члану 18. мења се став 5. и гласи: 
 

„Претварањем стамбеног простора у помоћни или 
пословног простора у стамбени или помоћни простор 
за исту површину, накнада за уређивање грађевинског 
земљишта се не обрачунава“. 

Члан 6. 
 
У члану 21. став 6 се брише. 
 

Члан 7. 
 
Овлашћује се Комисија за прописе да сачини 

пречишћен текст ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  418-1/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу чл. 4. Закона о комуналним делатностима 

("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), чл. 7. Закона о 
комуналној полицији ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009) и 
члана  19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/2008). 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је  

 
О Д Л УК У  

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ 

ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 
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Члан 1. 

 
У Одлуци о градском водоводу и канализацији ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 4/10) члан 111. мења се и 
гласи: 

 
„Члан 111. 

 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одсек за 

инспекцијске послове Градске управе града Крушевца, 
преко комуналног инспектора и Комунална полиција 
градске управе града Крушевца, преко комуналог 
полицајца". 

   
Члан 2. 

 
После члана 111. додају се чланови 111a и 111б који 

гласe:   
„Члан 111а. 

 
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу 

инспекцијског надзора наложи  извршавање утврђених 
обавеза за отклањање недостатака, као и да предузме 
друге мере у складу са законом и прописима града.  

 
Члан 111б. 

 
"Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу кому-

нално полицијских послова присуством на лицу места: 
- спречава нарушавање комуналног реда прописаног 

овом одлуком; 
- успоставља нарушени ред, применом својих 

овлашћења утврђених законом; 
- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 

(мандатну казну) у складу са одредбама ове Одлуке; 
- поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.“ 
 

Члан 3. 
 
После члана 113 додаје се чл. 113а који гласи: 
 

„Члан 113а. 
 

За прекршаје из чл.112. став 1. и 113  став 1. може се 
изрећи новчана  мандатна казна на лицу места и то:  

- за физичко лице и одговорно лице у  правном лицу 
у износу од 5.000,00  динара;  

- за јавно предузеће или друго правно лице и 
предузетника у износу од 10.000,00 динара; 

 
Члан 4. 

 
Ова  Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  352-1159/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 4. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), члана 7. 
Закона о комуналној полицији ("Сл. гласник РС", бр. 
51/2009) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 8/2008) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

O Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

И ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
        

Члан 1. 
 
У Одлуци о одржавању чистоће и подизању и 

одржавању зелених површина на територији града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09- 
Пречишћен текст) члан 82. мења се и гласи:  

 
„Члан 82. 

 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одсек за 

инспекцијске послове Градске управе града Крушевца, 
преко комуналног инспектора и Комунална полиција 
Градске управе града Крушевца преко комуналног 
полицајца". 

   
Члан 2. 

 
После члана 82. додају се чланови  82а  и 82 б. које 

гласе:  
 

„Члан 82 а. 
 
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу 

инспекцијског надзора наложи  извршавање утврђених 
обавеза за отклањање недостатака, као и да предузме 
друге мере у складу са законом и прописима града. 

 
Члан 82 б. 

 
 Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално полицијских послова присуством на лицу 
места: 

- спречава нарушавање комуналног реда прописаног 
овом одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
(мандатну казну) у складу са одредбама ове одлуке, 
односно подноси прекршајну пријаву у случајевима 
када учинилац прекршаја не плати новчану казну 
изречену на лицу места;“ 

 
Члан 3. 

 
После члана 85. додаје се члан 85а. који гласи:  
 
„Члан 85а. 
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"За прекршаје из чл. 85 тачка 1. може се изрећи 
новчана - мандатна казна на лицу места и то:  

- за предузетника и правно лице, мандатна казна од 
10.000,00  динара  

- за физичко лице и одговорно лице у  правном лицу 
мандатна казна од 5.000,00  динара. 

Члан 4. 
 
Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1160/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 4. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), члана 7. 
Закона о комуналној полицији ("Сл. гласник РС", бр. 
51/2009) и члана  19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 8/2008) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

JAВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

        
Члан 1. 

 
У Одлуци о jaвном линијском превозу путника на 

територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст)  у члану 2. став 
2. тачка 3. мења се и гласи: 

"3. приградски превоз јесте јавни превоз који се 
врши између два или више насељених места на 
подручју града Крушевца." 

 
Члан 2. 

 
У члану  32. став 1. мења се и гласи: 
„Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одсек 

за инспекцијске послове Градске управе града 
Крушевца, преко комуналног инспектора и Комунална 
полиција Градске управе града Крушевца." 

 
Члан 3. 

 
После члана 32. додаје се нови члан  32а  који гласи:  
 

„Члан  32 а. 
 

Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 
комунално полицијских послова присуством на лицу 
места: 

- спречава нарушавање комуналног реда прописаног 
овом одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
(мандатну казну) у складу са одредбама ове Одлуке; 

- поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.“ 
  

Члан 4. 
 

У члану 35. став 1. износ „од 4.000 до 5.000 динара“ 
замењује се износом „од 20.000 до 500.000 динара". 

У ставу 2. истог члана  износ „од 300 до 500 динара“ 
замењује се  износом „од 2.500 до 25.000 динара." 

   
Члан 5. 

 
У члану 36. став 1. износ „од 2.000 до 4.000 динара„ 

замењује с износом „од 20.000 до 250.000 динара". 
У ставу 2. истог члана износ „од 200 до 300 динара 

„замењује се износом од „2.500 до 15.000 динара". 
 

Члан 6. 
 

У члану 37. став 1. износ „ од 1.000 до 2.000 динара“ 
замењује се износом од 20.000 до  250.000 динара". 

У ставу 2. износ „ од 100 до 200 динара“  замењује 
се износом „од 2.500 до 15.000 динара". 

 
Члан 7. 

 
У члану 38. ставу 1. износ „ од 50 до 100 динара“  

замењује се износом „ од 2.500 до 15.000 динара". 
 

Члан 8. 
   

После члана 39. додаје се нови члан 39а.  који гласи: 
 

„Члан 39 а. 
 

Комунални инспектор, односно комунални полицајац,  
за прекршаје из чл. 6., чл.15., чл.18., чл.19., чл. 22. ст. 2., 
чл. 23., чл. 24., чл. 27., чл. 28., чл. 29. и чл. 31, казниће  
мандатном новчаном казном на лицу места и то: 

- у износу од 5.000 динара одговорно лице у 
правном лицу, или физичко лице, 

- у износу од 10.000 динара предузеће или друго 
правно лице, као и предузетника, уколико се затекну у 
вршењу прекршаја из ове Одлуке ". 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да на 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1161/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана  4. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), члана 7. 
Закона о комуналној полицији ("Сл.гласник РС", бр. 
51/2009), и члана  19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 8/2008) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПАРКИРАЛИШТИМА 

        
Члан 1. 

 
У Одлуци о паркиралиштима ("Сл. лист града 

Крушевца", бр. 1/09- Пречишћен текст и 12/09)  у члану 
7. после тачке 5. додаје се  тачка 6. која гласи:  

"6. паркирање возила за које није плаћена накнада и 
за које је истекло време за које је накнада плаћена." 

 
Члан 2. 

 
Члан 11. мења се и гласи:  
 

„Члан 11. 
 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одсек за 

инспекцијске послове Градске управе града Крушевца, 
преко комуналног инспектора и Комунална полиција, 
Градске управе града Крушевца, преко комуналног 
полицајца. 

У поступку надзора комунални инспектор је 
овлашћен да: 

1. Наложи отклањање недостатака у погледу 
испуњавања прописаних  услова за обележавање и 
одржавање паркиралишта; 

2. Нареди уклањање возила са паркиралишта која су 
неисправна, хаварисана, за која није плаћена накнада и 
за које је истекло враме за које је накнада плаћена". 

   
Члан 3. 

 
После члана 11. додаје се нови члан 11а. који гласи:  
 

„Члан 11 а. 
 
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално полицијских послова присуством на лицу 
места: 

- спречава нарушавање комуналног реда прописаног 
овом одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
(мандатну казну) у складу са одредбама ове одлуке,  

- поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.  
 

Члан 4. 
 

У члану 15. ставу 1. износ „од 10.000 до 100.000 динара“ 
замењује се износом „од 20.000 до 200.000 динара". 

У ставу 2. истог члана износ „од 500 до 5.000 динара“ 
замењује се износом „од 2.500 до 25.000 динара." 

   

Члан 5. 
 

У члану 16. став 1. износ „од 5.000 до 10.000 динара“ 
замењује се износом  „од 20.000 до 200.000 динара".  

У ставу 2. истог члана износ „од 1.000 до 5.000 
динара“ замењује се износом  „од 2.500 до 25.000 динара".  

Став 3. истог члана мења се тако да сада гласи: 
"Комунални инспектор, односно комунални 

полицајац казниће мандатном новчаном казном у износу 
од 5.000 динара лице из става 2. овог члана уколико се 
затекне у вршењу прекршаја из чл.7. ове Одлуке ". 

Члан 6. 
 

Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број:  344-1143/2012                           ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу чл. 4. Закона о комуналним делатностима 

("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), чл. 7. Закона о 
комуналној полицији ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/2008) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

            
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА  

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о ауто-такси превозу путника на 

територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр.12/08, 15/08, 3/09, 11/09 и 3/2011) члан 33. мења се и 
гласи: 

" Члан 33.  
 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одсек за 

инспекцијске послове Градске управе града Крушевца, 
преко комуналног инспектора и Комунална полиција 
Градске управе града Крушевца преко комуналног 
полицајца." 

  
Члан 2. 

 
После члана 33. додаје се чл. 33 а. који гласи:  
 

"Члан 33 а. 
 
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално полицијских послова присуством на лицу 
места: 

- спречава нарушавање комуналног реда прописаног 
овом одлуком; 
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- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
(мандатну казну) у складу са одредбама ове Одлуке; 

- поднесе захтев за покретање прекршајног поступка." 
 

Члан 3. 
 

У члану 40. у ставу 2. износ од "1.000 до 5.000 динара" 
замењује се износом од "2.500 до 25.000 динара." 

   
Члан.4. 

 
У члану 41. у ставу 2. износ "од 700 до 3.000 динара" 

замењује се износом од "2.500 до 25.000 динара". 
 

Члан 5. 
 
После члана 42. додаје се члан 42 а који гласи: 
 

"Члан 42 а.  
 
За прекршаје из чл. 40, 41. и 42. ове Одлуке може се 

изрећи  новчана казна на лицу места - мандатна казна, и то:  
- у износу од 10.000 динара за правно лице или 

предузетника:  
- у износу од 5.000 динара за одговорно лице у 

правном лицу или физичко лице, уколико се затекну у 
вршењу прекршаја из ове Одлуке ". 

 
Члан 7. 

 
Ова измена одлуке ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  344-1144/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 4. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), члана  7. 
Закона о комуналној полицији ("Сл.гласник РС", бр. 
51/2009) и члана  19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 8/2008) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

                
O Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ 
      

Члан 1. 
 

У Одлуци о гробљима и сахрањивању ("Сл. лист 
града Крушевца", бр.1/09 - Пречишћен текст и 2/09) 
члан 38. мења се и гласи: 

 
"Члан 38. 

 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одсек за 

инспекцијске послове Градске управе града Крушевца, 
преко комуналног инспектора и Комунална полиција 
Градске управе града Крушевца, преко комуналног 
полицајца." 

Члан 2. 
 
После члана 38. додаје се нови члан 38 а  који гласи: 
 

"Члан 38 а. 
 
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално полицијских послова присуством на лицу 
места: 

- спречава нарушавање комуналног реда прописаног 
овом одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
(мандатну казну) у складу са одредбама ове Одлуке; 

- поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка.“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 39. став 1. износ  „од 1.000 до 100.000 динара“ 

замењује се износом „од 20.000 до 500.000 динара". 
У ставу 2. истог члана износ „од 50 до 5.000 динара„“ 

замењује се износом од „2.500 до 25.000 динара." 
 

Члан 4. 
 

У члану 40. став 1. износ од „50 до 5.000 динара“ 
замењује се износом од „ 2.500 до 25.000 динара". 

У ставу 2. истог члана износ од „50 до 5.000 динара“ 
замењује се износом од „2.500 до 25.000 динара". 

Члан 5. 
   

После члана 40. додаје се нови члан 40а који гласи: 
 

"Члан 40а. 
 
Комунални инспектор, односно полицајац, за 

прекршаје из чл. 39. и чл. 40., казниће  мандатном 
новчаном казном на лицу места и то: 

- у  износу од 5.000 динара одговорно лице у 
правном лицу, или физичко лице, 

- у износу од 10.000 динара предузеће или друго 
правно лице, као и предузетника, уколико се затекну у 
вршењу прекршаја из ове Одлуке ". 

 
Члан 6. 

 
Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана 

објављивљања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  512-5/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
173 



 308                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  8                                    29.09.2012.  

 

На основу чл. 4. Закона о комуналним делатностима 
("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), чл. 7. Закона о 
комуналној полицији ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009) и 
члана  19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/2008), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28. 09. 2012.године, донела је 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПИЈАЦАМА 

        
Члан 1. 

 
У Одлуци о пијацама ("Сл. лист града Крушевца", 

бр. 1/2009 - Пречишћен текст)  члан 7. мења се и гласи: 
 

"Члан 7. 
 

Овлашћени радник упозориће корисника пијачног 
простора, објекта односно опреме као и грађевина на оба-
везу поштовања пијачног реда и по потреби обавестити 
надлежну комуналну инспекцију и комуналну полицију 
ради предузимања одговарајућих законских мера." 

 
Члан 2. 

 
Члан 22. мења се и гласи: 
 

„Члан 22. 
 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одсек за 
инспекцијске послове Градске управе града Крушевца, 
преко комуналног инспектора и Комунална полиција 
Градске управе града Крушевца преко комуналног 
полицајца." 

 
Члан 3. 

 
После члана 22. додаје се нови члан 22а. који гласи: 
 

„Члан 22а 
 

Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 
комунално полицијских послова присуством на лицу 
места: 

- спречава нарушавање комуналног реда прописаног 
овом одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
(мандатну казну) у складу са одредбама ове одлуке,  

- поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.  
 

Члан 4. 
 

У члану 23. ставу 1. износ „од 5.000 до 500.000 ди-
нара“ замењује се износом „од 20.000 до 500.000 динара". 

У ставу 2. истог члана износ од „250 до 25.000„  дина-
ра замењује се износом од "2.500 динара до 25.000 
динара." 

 
Члан  5. 

 
У члану 24. став 1. износ „од 5.000 до 500.000 динара“ 

замењује се износом „од 20.000 до 500.000 динара". 

У ставу 2. истог члана износ „од 250 до 25.000 динара“ 
замењује се износом „од 2.500 до 25.000 динара". 

У ставу 3. износ „од 2.500 до 250.000 динара“ 
замењује се износом „од 5.000 до 250.000 динара". 

У ставу 4. износ „од 250 до 25.000 динара“ замењује 
се износом „од 2.500 до 25.000 динара". 

Члан 6. 
 

У члану 25. став 1. износ „од 5.000 до 500.000 
динара“ замењује се износом „од 20.000 до 500.000 
динара". 

У ставу 2. износ „од 250 до 25.000 динара“ замењује 
се износом „од 2.500 до 25.000 динара". 

У ставу 3. износ „од 2.500 до 250.000 динара“ 
замењује се износом „од 5.000 до 250.000 динара". 

У ставу 4. износ од  „250 до 25.000 динара„ замењује 
се износом  „од 2.500 до 25.000 динара". 

   
Члан 7. 

 
После члана 25. додаје се  нови члан 25а који гласи: 
 

„Члан  25а 
 

Комунални инспектор, односно комунални полицајац 
за прекршаје из чл. 6., чл.7., чл. 8., чл.9., чл.12. ст. 4., 
чл.14., чл.15., чл.17., чл.20. и чл.21. ове Одлуке казниће  
мандатном новчаном казном на лицу места и то: 

- у износу од 5.000 динара одговорно лице у 
правном лицу или физичко лице, 

- у износу од 10.000 динара предузеће или друго 
правно лице и предузетника, уколико се затекну у 
вршењу прекршаја из ове Одлуке. 

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  352-1162/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
174 
На основу одредбе чланова 567-571 Закона о 

привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 
99/11) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЗНИС ИНКУБАТОР“ У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 
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У Одлуци о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Бизнис инкубатор“ Крушевац („Службени 
лист града Крушевца“ бр. 1/09 – Пречишћен текст) после 
члана 9. додаје се члан 9а који гласи: 

„Образује се огранак ДОО „Бизнис инкубатора“ за 
обављање претежне делатности 5610 – делатности 
ресторана и покретних угоститељских објеката. 

 
Члан 2. 

  
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Крушевца“. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-121/2012                       ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
175 
На основу члана 81. Закона о култури (,,Сл. гласник 

РС,, бр. 72/09), члана 17. Закона о библиотечко 
информационој делатности (,,Сл. гласник РС,, бр. 
52/11) и члана 19. Статута града Крушевца (,,Сл. лист 
града Крушевца,, бр. 8/08)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 

КРУШЕВЦУ  
 

У Одлуци о оснивању Народне библиотеке у 
Крушевцу (,,Сл. лист града Крушевца,, бр. 1/09-
пречишћени текст и  6/10) члан 4. мења се и гласи:   

,,Управни одбор Установе:  
1. доноси статут,  
2. доноси друге опште акте, установе, предвиђене 

законом и статутом,  
3. утврђује пословну и  развојну политику,  
4. одлучује о пословању установе,  
5. доноси програме рада установе, на предлог 

директора,  
6. доноси годишњи финансијски план,  
7. усваја годишњи обрачун,  
8. усваја годишњи извештај о раду и пословању,  
9. даје предлог о статусним променама, у складу са 

законом,  
10. расписује конкурс за избор директора и даје 

предлог Министру културе и информисања о кандидату 
за директора,  

11. закључује уговор о раду са директором, на 
одређено време, до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а када је за директора 
именовано лице које је запослено у истој установи  на 
неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у 
складу са Законом о раду,  

12. одлучује о дугим питањима утврђеним законом 
и статутом.  

 

Сагласност на акте из става 1. тачка 1, 5, 6. и 9 даје  
Скупштина града Крушевца. 

 
Члан 2. 

   
Члан 6. мења се и гласи:  
Установом руководи директор. 
Директора установе именује и разрешава министар 

надлежан за културу уз сагласност руководиоца 
Народне библиотеке Србије.  

Директор установе именује се на основу претходног 
спроведеног конкурса, на период од четири године, и  
може бити поново именован.  

За директора библиотеке именује се лице које има 
високо образовање и најмање три године радног 
искуства у култури и које испуњава друге услове  
утврђене статутом библиотеке.  

Кандидат за директора дужан је да предложи  
програм рада и развоја установе, као саставни део 
конкурсне документације.  

Поступак расписивања и  спровођења конкурса за 
избор директора ближе се утврђује статутом установе.  

 
Члан 3. 

 
Установа ће у року од 30 дана од дана доношења ове 

Одлуке усагласити Статут са овом Одлуком.  
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.  

 
 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-255/2012                          ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
 
 

 
 

176 
На основу члана 104 – 183 Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник РС“ бр. 125/2004) и 
члана 19. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 8/2008) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 

ПРЕДЛОГА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА 
ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ 

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о измени Одлуке о прихватању предлога 

Уговора о оснивању Друштва за управљање слободном 
зоном Крушевац („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
6/2011) у члану 3 речи „др Небојша Јовић“ замењују се 
речима „Видак Томић“ 
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Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-14/2012                        ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
 
177 
На основу члана 20. став 1. тачка 10.  и члана 32. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени  грласник 
РС “, бр. 129/07), члана 22. и 27. став 10. Закона о јавној 
својини ("Службени гласник РС “, бр. 72/2011)  и члана 
19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца 
бр. 8/08) 

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана 28.09.2012. године донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ 
ИЗДАВАЊА И ФОРМИРАЊА ЗАКУПНИНЕ  

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ  
ПРОСТОРА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о  поступку издавања и формирања 

закупнине за коришћење пословног простора  ("Сл. 
лист града  Крушевца" бр. 1/09 - пречишћен текст и  
3/09) у  члану 8. став 5. мења се и  гласи:  

"На  коначну одлуку о избору  најповољнијег понуђача 
сагласност даје Градско веће града Крушевца, након чега 
директор Предузећа закључује уговор о закупу." 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 361-2/2012                        ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
 
 
 
 
178  
На основу члана 32. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 6. тачка 
10. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. 
гласник РС", бр. 62/06 и 47/11), члана 27. став 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр.25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), члана 4. и 24. Одлуке о поступку издавања и 
формирања закупнине за коришћење пословног 
простора ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09-
пречишћен текст и 3/09) и члана 19. тачка 13. Статута 
града Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ висина закупнине, на месечном 

нивоу, за пословни простор у својини града Крушевца, 
а који је пренет на управљање ЈП „Пословни центар“ 
Крушевац, и то: 

ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И 
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ 

ПОЧЕТНА 
ЦЕНА ЗАКУПА 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ЕКСТРА ЗОНА 1.030,00 дин/m2

I   зона 600,00 дин/m2

II  зона 496,00 дин/m2

III зона 395,00 дин/m2

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И 
ДРУШТВЕНА ДЕЛАТНОСТ 
I   зона 300 дин/m2

II  зона 248 дин/m2

III зона 197 дин/m2

ЗАНАТСКА ДЕЛАТНОСТ  
I   зона 484 дин/m2 
II  зона 395 дин/m2 
III зона 323 дин/m2 
МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР   
I   зона  300 дин/m2 
II  зона 248 дин/m2 
III зона 198 дин/m2 
ГАРАЖНИ ПРОСТОР: 
паушално 600 дин. 
ДОМ СИНДИКАТА  
Канцеларијски простор са 
услугама 

454 дин/m2 

Изложбени простор 330 дин/m2 
Велика сала (коришћење 2 сата 
минимум) 2.999 1h 
ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И 
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ 
КОЈЕ КОРИСТЕ 
ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ И 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  
I   зона  17 дин/m2 
II  зона 15 дин/m2 
III зона 11 дин/m2 
Канцеларијски простор у згради 
Дома синдиката 17 дин/m2 

 
Овако утврђене цене увећавају се за припадајући 

ПДВ. 
 
II -  Цене из претходне тачке представљају почетне 

цене закупа пословног простора за јавно надметање или 
прикупљање понуда.  

 
III - Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење Скупштине града Крушевца I Број:        
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361-3/09 од 16.04.2009. године  ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 3/09).  

 
IV -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 361-3/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
179   
На основу члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08) и члана 64. Закона о 
пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС"                    
бр. 62/06, 65/08 и 41/09), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У  

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини ("Сл. лист града Крушевца" 
бр.10/08, 8/09 и 6/11)  члан 2. мења се и  гласи:  

 
"Члан 2.  

 
Образује се стручна Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини. 

Комисија има председника и шест чланова које 
именује Скупштина града  посебним решењем. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Сл. лист града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-46/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
180  
На основу члана 7. Одлуке о оснивању буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца 
(,,Сл. лист града Крушевца,, бр. 11/2009, 12/2009), чл. 
19. Статута града Крушевца (,,Сл. лист града  
Крушевца,, бр. 8/2008), уз сагласност Министарства 
животне средине и просторног планирања, бр. 4/01-00-
508/2012-01 од 24.09.2012. године  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 28.09.2012. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ  
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 

2012. ГОДИНУ  
 

I - У Програму коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине за 2012. годину , 
(,,Сл. лист града Крушевац,, бр. 7/2012) у ставу 5. у 
табели под контом 426591 мења се активност тако да 
гласи: ,,Озелењавање скверова у граду Крушевцу,,.  

 
II - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 501-201/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
181  
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/2008), 
Скупштина града Крушевца на седници одржаној 

дана 28.09.2012. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НА 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И УПРАВЉАЊУ ГЕОГРАФСКО 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
Град Крушевац је оснивач и власник Географско 

информационог система града Крушевца (у даљем 
тексту: ГИС). ГИС је саставни део информационог 
система града Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Поверавају се послови на организацији и управљању 

ГИС-ом у име и за рачун града Крушевца, Дирекцији за 
урбанизам и изградњу ЈП Крушевац. 

 
Члан 3. 

 
Дирекција је дужна да изради све потребне акте 

којим ће створити услови за функционисање ГИС-а и 
предузме све активности на његовој организацији. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-256/2012                        ПРЕДСЕДНИК  
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                          Дејан Срдић, с.р. 
 
 
 
 
182 
На основу члана 19. Статута  града  Крушевца (,,Сл. 

лист града Крушевца,, бр. 8/08)  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 28.09.2012. године, донела је  
О Д Л У К У 

 
О СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА 

ГАСИФИКАЦИЈУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1.  

 
„Расина Енергогас“ ДОО Крушевац је стратешки 

партнер града Крушевца на изградњи дистрибутивне 
гасоводне мреже на територији града Крушевца.  

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се Градоначелник града Крушевца да са 

стратешким партнером из члана 1., ове Одлуке, као и са 
ЈП „Србијагас“ Нови Сад закључи уговор о пословно-
техничкој сарадњи на реализацији програма гасифи-
кације града Крушевца и ближе дефинише стратешко 
партнерство у циљу изградње дистрибутивне гасифи-
кационе мреже на територији града Крушевца.  

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

СКУПШТИНА  ГРАДА КРУШЕВЦА 
       

I Број: 352-1163/2011                        ПРЕДСЕДНИК    
                                                              Дејан Срдић, с.р.    

 
183 
На основу члана 29. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ бр. 72/09 и 52/11), члана 3. став 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних 
школа („Службени гласник РС“ бр. 80/10 и члана 19. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
11.07.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ 

ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о мрежи основних школа на територији 

града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ број 
5/2011), у члану 3 у табели „Број и просторни распоред 
основних школа“, тачка 18. допуњује се тако да гласи: 

 
 

 

 
Шифра  
школе 

 

 
Седиште 
школе 

 
Назив школе Издвојено одељење Разредност 

1 2 3 4 5 
 
18. 1116 

 
Крушевац 
Чупићева 25 

 
Музичка школа 
„Стеван Христић“ 

I-VI 

   
   Александровац, 37230 

10. августа број 6 I-VI 
   
   Велики Шиљеговац, просторије ОШ „В. Станковић 

Корчагин“ 37204 I-VI 
   
   Варварин, Трг Мирка Томића бб 37260 I-VI
   
   Брус, просторије ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ул. 

Братиславе Петровић“ бр. 6 37220 I-VI
 

Члан 2. 
 
Ова Одлука објављује се у „Службеном листу града Крушевца“ по добијању сагласности Министарства 

просвете и науке Републике Србије и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 020-180/2012                               ПРЕДСЕДНИК  

Дејан Срдић, с.р. 
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* Министарство просвете и науке Републике Србије дало је сагласност  
   на ову Одлуку под бр. 610-00-01/2012-07/1 од 14.09.2012. године. 

 
 

184 
На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010  101/2010 и 

101/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007) и члана 19. Статута 
града Крушевца, ("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008), 

Скупштина града Крушевца на седници од 28.09.2012. године донела је  
  

О Д Л У К У 
 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2012. ГОДИНУ  
 
 

I ОПШТИ  ДЕО 
 

Члан 1. 
 

Члан 1. Одлуке о буџету мења се и гласи: 
 

„Члан 1. 
 

Примања и издаци буџета града Крушевца и примања и издаци из додатних извора буџетских корисника за 
2012. годину,  утврђени су у следећим износима и то: 

 
 

ОПИС 
Шифра 

економске 
класификације 

План - 
средства из  
буџета 

План- 
средства из 
додатних 
прихода

 
Укупно план 

 

1 2 3 4 5 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  
2.894.662.650 304.927.560 3.199.590.210 

1. Порески приходи 71 2.030.570.000 1.000.000 2.031.570.000 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне  
       добитке (осим од самодоприноса) 

711 
1.583.790.000   1.583.790.000 

     1.2. Самодоприноси 711180 110.000 1.000.000 1.110.000 
     1.3. Порез на фонд зарада 712 10.000   10.000 
     1.4. Порез на имовину 713 273.760.000   273.760.000 
     1.5. Порез на добра и услуге, у чему:      714 107.900.000   107.900.000 

               - поједине врсте прихода са одређеном 
наменом (наменски приходи) 

 714514, 714543, 
714547, 714549, 
714552, 714562 67.800.000   67.800.000 

     1.6. Остали порески приходи 716 65.000.000   65.000.000 
2. Непорески приходи , у чему:      74 374.121.650 164.867.532 538.989.182 

               -поједине врсте прихода са одређеном 
наменом (наменски приходи) 

 741522, 741526, 
741532, 741534, 
741536, 742142, 
742143, 742144, 
742253, 743324 313.681.650   313.681.650 

3. Донације 731+732   10.206.247 10.206.247 
4. Трансфери 733 489.971.000 53.534.500 543.505.500 
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771   13.752.281 13.752.281 
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772      
7. Трансфери између буџетских корисника на истом 
нивоу 

781 
  3.647.000 3.647.000 
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1 2 3 4 5 
8. Примања од продаје нефинансијске имовине 8   57.920.000 57.920.000 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

  
2.880.500.000 371.494.402 3.251.994.402 

1. Текући расходи 4 2.636.870.951 307.382.182 2.944.253.133 
     1.1. Расходи за запослене 41 755.776.191 175.348.504 931.124.695 
     1.2. Коришћење роба и услуга 42 804.516.997 100.346.752 904.863.749 
     1.3. Амортизација и употреба средстава за рад 43   5.819.500 5.819.500 
     1.4. Отплата камата и пратећи трош. задуживања 44 21.000.000   21.000.000 
     1.5. Субвенције 45 238.065.000 15.333.733 253.398.733 
     1.6. Социјална заштита из буџета 47 52.919.981 1.050.281 53.970.262 
     1.7. Остали расходи 48+49 239.170.901 4.044.123 243.215.024 
2. Трансфери 463 519.791.881 918.671 520.710.552 
3. Дотације и трансфери 465 5.630.000 4.520.618 10.150.618 
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 243.629.049 64.112.220 307.741.269 
4. Издаци за набавку финансијске имовине  
(осим 6211) 

62 
     

 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  

  
2.000.000  2.000.000 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје  
   финансијске имовине 

92 
2.000.000   2.000.000 

2. Задуживање  91    
     2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911    
     2.2. Задуживање код страних кредитора 912    
ОТПЛАТА  ДУГА И НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  
33.300.000  33.300.000 

3. Отплата дуга 61 33.300.000  33.300.000 
     3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 33.300.000   33.300.000 
     3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612      
     3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613      
4. Набавка финансијске имовине 6211      
 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА 
И ИЗДАТАКА  

  
      

Укупни приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине   2.894.662.650 304.927.560 3.199.590.210 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине   2.880.500.000 371.494.402 3.251.994.402 
Буџетски суфицит/дефицит   14.162.650 -66.566.842 -52.404.192 
Укупни фискални суфицит/дефицит   14.162.650 -66.566.842 -52.404.192 
 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА         
Примања од продаје финансијске имовине   2.000.000  2.000.000 
Издаци за отплату главнице дуга   33.300.000  33.300.000 
Нето финансирање   -31.300.000  -31.300.000 
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето 
финансирање -17.137.350 -66.566.842 -83.704.192
 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 13) 3 17.137.350 66.566.842 83.704.192 
 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ 3    
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1 2 3 4 5 
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 

 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ 
ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ 
РАЧУНИМА      

Члан 2. 
 

Члан 2. мења се и гласи:  
"Члан 2. 

 
Буџет града Крушевца за 2012. годину састоји се од:  
1) Укупних примања, која чине: пренета неутрошена средства из претходне године, укупна примања буџета 

Града за 2012. годину и остали извори новчаних средстава. 
 
Укупна примања утврђују се у износу од 3.285.294.402 динара, а оствариће се из: 
- пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 83.704.192 динара, која се састоје од 

нераспоређеног вишка прихода из претходне године са рачуна извршења буџета у износу од 17.137.350 динара и 
пренетих неутрошених средстава са рачуна сопствених средстава буџетских корисника у износу од 66.566.842  динара; 

- уступљених и изворних примања буџета Града у износу од 2.894.662.650 динара, која се састоје од 
уступљених и изворних примања буџета у износу од 2.404.691.650 динара и трансферних средстава из буџета 
Републике Србије у износу од 489.971.000 динара; 

- примања остварених од продаје субјеката приватизације у износу од 2.000.000 динара и 
- примања из изворних активности директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу 

од 304.927.560  динара. 
 
2) Укупних издатака буџета, који се утврђују у укупном износу од 3.285.294.402 динара  
 
3) Буџетског суфицита, утврђеног методологијом GFS - Статистике државних финансија коју је прописао 

ММФ, у износу од 14.162.650 динара. 
Средства буџетског суфицита распоређују се за финанансирање дела издатака за отплату главнице по основу кредита. 
 
4) Дефицита из додатних извора буџетских корисника, утврђеног методологијом GFS - Статистике 

државних финансија коју је прописао ММФ, у износу од 66.566.842 динара. 
Дефицит из додатних извора буџетских корисника у износу од 66.566.842 динара финансираће се из пренетих 

неутрошених средстава из претходне године на рачунима буџетских корисника на којима се евидентирају приходи 
из додатних извора. 
 

1. 
План прихода  

Буџет за 2012. годину 
Трезор 

Конто Назив конта Средства из 
буџета 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

Структура 
укупних 
средстава 

у % 
1 2 3 4 5 6

311519 Остали извори новчаних средстава
(за обрачунату амортизацију) 5,034,517 5,034,517 0.15%

311712 Пренета неутрошена средства за посебне 
намене (пренета средства за Превенцију и 
отклањање последица елементарних непогода и 
других ванредних ситуација) 700,000 700,000 0.02%

311712 Пренета неутрошена средства за посебне 
намене (пренета средства за пројекат "Контакт 
центар за грађане - бољи квалитет живота" у 
оквиру EXCHANGE III) 4,342 4,342

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
(ЕАР - правни следбеник Генерални директорат 
за буџет за пројекат проширења капацитета и 
реконструкцију система даљинског грејања у 
Крушевцу за ЈКП Топлана) 6,338 6,338
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1 2 3 4 5 6
311712 Пренета неутрошена средства за посебне 

намене (Градска управа - Образовна инклузија 
Рома - ДИЛС) 1,877,880 1,877,880 0.06%

311712 Пренета неутрошена средства за посебне 
намене (Комесаријат за избеглице - 
грађевински грантови за помоћ избеглим и 
интерно расељеним лицима ) 38,036 38,036 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне 
намене (Фонд талената) 512,245 512,245 0.02%

311712 Пренета неутрошена средства за посебне 
намене (Центар за стручно усавршавање) 2,535,586 2,535,586 0.08%

311712 Пренета неутрошена средства за посебне 
намене ("Ната Вељковић" - Образовна 
инклузија Рома- ДИЛС) 172,818 172,818 0.01%

311712 Пренета неутрошена средства за посебне наме--
не (Министарство културе за пројекте Музеја) 1,127,415 1,203,640 2,331,055 0.07%

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Министарство културе за пројекте Библиотеке) 229,326 229,326 0.01%

311712 Пренета неутрошена средства за посебне 
намене (Министарство за државну управу и 
локалну самоуправу за санацију моста на 
локалном путу Велики Шиљеговац - Беласица) 1,499,990 1,499,990 0.05%

311713 Пренета неутрошена средства за стамбену 
изградњу (Градска управа) 11,042,758 11,042,758 0.34%

311713 Пренета неутрошена средства за стамбену 
изградњу (Крушевачко позориште) 127,080 127,080 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година 13,580,619 44,011,602 57,592,221 1.75%

  Укупно пренета средства: 17,137,350 66,566,842 83,704,192 2.55%
   

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке     
711110 Порез на зараде 1,312,950,000  1,312,950,000 39.96%
711120 Порез на приходе од самосталних делатности 90,000,000  90,000,000 2.74%
711140 Порез на приходе од имовине 75,790,000  75,790,000 2.31%
711160 Порез на приходе од осигурања лица 50,000  50,000 
711180 Самодоприноси 110,000 1,000,000 1,110,000 0.03%
711190 Порез на друге приходе 105,000,000  105,000,000 3.20%

  Укупно 711000: 1,583,900,000 1,000,000 1,584,900,000 48.24%
712000 Порез на фонд зарада     
712110 Порез на фонд зарада 10,000 10,000 

  Укупно 712000: 10,000  10,000 
   

713000 Порез на имовину     
713120 Порез на имовину 142,000,000  142,000,000 4.32%
713310 Порез на наслеђе и поклон 11,750,000  11,750,000 0.36%
713420 Порез на капиталне трансакције 120,000,000  120,000,000 3.65%
713610 Порез на акције на име и уделе 10,000 10,000 

  Укупно 713000: 273,760,000  273,760,000 8.33%
   

714000 Порез на добра и услуге          
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 100,000  100,000 
714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 75,000,000  75,000,000 2.28%
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 12,150,000  12,150,000 0.37%
714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 8,000,000  8,000,000 0.24%
714560 Општинске и градске накнаде 12,650,000  12,650,000 0.39%

  Укупно 714000: 107,900,000  107,900,000 3.28%
   

716000 Други порези     
716110 Комунална такса на фирму 65,000,000  65,000,000 1.98%

  Укупно 716000: 65,000,000  65,000,000 1.98%
  

731000 Донације од иностраних држава          
731140 Текуће донације од иностраних држава у 4,150,000 4,150,000 0.13%
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731240 Капиталне донације од иностраних држава у 
корист нивоа градова 3,540,000 3,540,000 0.11%

  Укупно 731000: 7,690,000 7,690,000 0.23%
   

732000 Донације од међународних организација          
732140 Текуће донације од међународних организација 

у корист нивоа градова 2,516,247 2,516,247 0.08%
  Укупно 732000: 2,516,247 2,516,247 0.08%

733000 Трансфери од других нивоа власти          
733141 Ненаменски трансфер од Републике у корист 

нивоа градова 481,561,000  481,561,000 14.66%
733142 Други текући трансфери од Републике у корист 

нивоа градова 1,320,000 53,534,500 54,854,500 1.67%
733144 Текући наменски трансфери , у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа градова 7,090,000 7,090,000 0.22%
  Укупно 733000: 489,971,000 53,534,500 543,505,500 16.54%
   

741000 Приходи од имовине          
741140 Камате на средства консолидованог рачуна 

трезора града 11,500,000  11,500,000 0.35%
741520 Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 2,150,000  2,150,000 0.07%
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског 

земљишта 159,700,000  159,700,000 4.86%
741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнаде 

за воде   700,000 700,000 0.02%
  Укупно 741000: 174,050,000  174,050,000 5.30%
   

742000 Приходи од продаје добара и услуга          
742140 Приходи од продаје добара или услуга  од стране 

тржишних организација у корист нивоа градова 55,625,000 113,852,767 169,477,767 5.16%
742240 Таксе у корист нивоа градова (градске 

административне таксе) 10,000,000 10,000,000 0.30%
742250 Таксе у корист нивоа општина (Накнада за 

уређивање грађевинског земљишта) 95,006,650 95,006,650 2.89%
742340 Приходи буџета града од спредне продаје добра 

и услуге које врше државне нетржишне 
јединице 40,000 11,421,765 11,461,765 0.35%

742370 Приходи индиректних корисника буџетских 
средстава који се остварују додатним 
активностима 6,200,000 6,200,000 0.19%

  Укупно 742000: 160,671,650 131,474,532 292,146,182 8.89%
   

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист     
743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје 14,200,000  14,200,000 0.43%
743340 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа градова  200,000  200,000 0.01%
  Укупно 743000: 14,400,000  14,400,000 0.44%
  

744000 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица          

744140 Текући  добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова 22,250,000 22,250,000 0.68%

744240 Капитални  добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа градова 3,500,000 3,500,000 0.11%

  Укупно 744000: 25,750,000 25,750,000 0.78%
   

745000 Мешовити и неодређени приходи          
745140 Мешовити и неодређени приходи у корист 

нивоа градова  25,000,000 7,643,000 32,643,000 0.99%
  Укупно 745000: 25,000,000 7,643,000 32,643,000 0.99%
  

771000 
Меморандумске ставке за рефундацију       
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771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 13,752,281 13,752,281 0.42%

  Укупно 771000: 13,752,281 13,752,281 0.42%
   

781000 Трансфери између буџетских корисника на 
истом нивоу          

781110 Трансфери између буџетских корисника на 
истом нивоу 3,647,000 3,647,000 0.11%

  Укупно 781000: 3,647,000 3,647,000 0.11%

811000 Примања од продаје непокретности      
   

811120 Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа Републике (примања од откупа станова) 350,000 350,000 0.01%

  Укупно 811000: 350,000 350,000 0.01%
  

812000 Примања од продаје покретне имовине          
812140 Примања од продаје покретних ствари у корист 

нивоа града 100,000 100,000 
  Укупно 812000: 100,000 100,000 
  

 
 
 

    

822000 Примања од продаје залиха производње         
822140 Примања од продаје залиха производње у 

корист нивоа градова 41,400,000 41,400,000 1.26%
  Укупно 822000: 41,400,000 41,400,000 1.26%
  

823000 Примања од продаје робе за даљу продају         
823140 Примања од продаје робе за даљу продају у 

корист нивоа градова 16,070,000 16,070,000 0.49%
  Укупно 823000: 16,070,000 16,070,000 0.49%
  

921000 Примања од продаје домаће финансијске 
имовине     

921940 Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа градова 2,000,000  2,000,000 0.06%

  Укупно 921000: 2,000,000  2,000,000 0.06%

  УКУПНИ ПРИХОДИ: 2,913,800,000 371,494,402 3,285,294,402 100.00%
 
 
 
 
 
 
 

2.  План расхода 
 Буџет за 2012. годину Трезор 

Конто Назив конта Издаци из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода  

Укупни  
издаци 

Структура 
укупних 
издатака у 

% 
1 2 3 4 5 6 
 

41 Расходи за запослене        
411 Плате, додаци и накнаде запослених 604,907,597 129,706,100 734,613,697 22.36%
412 Социјални доприноси на терет послодавца 108,376,803 24,175,000 132,551,803 4.03%
413 Накнаде у натури 18,081,751 869,500 18,951,251 0.58%
414 Социјална давања запосленима 8,937,235 16,484,190 25,421,425 0.77%
415 Накнаде трошкова за запослене   1,445,000 1,445,000 0.04%
416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 9,272,805 2,668,714 11,941,519 0.36%
417 Одборнички додатак 6,200,000  6,200,000 0.19%

  Укупно 41: 755,776,191 175,348,504 931,124,695 28.34%
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42 Коришћење услуга и роба        

421 Стални трошкови 357,609,626 14,266,977 371,876,603 11.32%
422 Трошкови путовања 7,289,793 9,426,786 16,716,579 0.51%
423 Услуге по уговору 80,913,290 29,829,824 110,743,114 3.37%
424 Специјализоване услуге 105,422,000 4,114,751 109,536,751 3.33%
425 Текуће поправке и одржавање 195,173,226 19,106,882 214,280,108 6.52%
426 Материјал 58,109,062 23,601,532 81,710,594 2.49%

  Укупно 42: 804,516,997 100,346,752 904,863,749 27.54%
43 Амортизација и употреба средстава за рад        

431 Амортизација некретнина и опреме   5,759,500 5,759,500 0.18%
435 Амортизација нематеријалне имовине   60,000 60,000

  Укупно 43: 5,819,500 5,819,500 0.18%
   

44 Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања     

441 Отплата домаћих камата 19,500,000  19,500,000 0.59%
444 Пратећи трошкови задуживања 1,500,000  1,500,000 0.05%

  Укупно 44: 21,000,000  21,000,000 0.64%
   

45 Субвенције        
451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 229,765,000 15,333,733 245,098,733 7.46%
454 Субвенције приватним предузећима 8,300,000  8,300,000 0.25%

  Укупно 45: 238,065,000 15,333,733 253,398,733 7.71%
   

46 Донације, дотације и трансфери        
463 Трансфери осталим нивоима власти 519,791,881 918,671 520,710,552 15.85%
465 Остале дотације и трансфери 5,630,000 4,520,618 10,150,618 0.31%

  Укупно 46: 525,421,881 5,439,289 530,861,170 16.16%
47 Социјално осигурање и социјална 

заштита        
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 52,919,981 1,050,281 53,970,262 1.64%

  Укупно 47: 52,919,981 1,050,281 53,970,262 1.64%
   

48 Остали расходи        
481 Дотације невладиним организацијама 196,661,500 2,726,623 199,388,123 6.07%
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 9,787,920 1,083,500 10,871,420 0.33%
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 9,032,750 184,000 9,216,750 0.28%
484 Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода или других 
природних узрока 8,688,731 50,000 8,738,731 0.27%

  Укупно 48: 224,170,901 4,044,123 228,215,024 6.95%
   

49 Административни трансфери из буџета и 
средства резерве     

499110 Стална резерва 5,000,000  5,000,000 0.15%
499120 Текућа резерва 10,000,000  10,000,000 0.30%

  Укупно 49: 15,000,000  15,000,000 0.46%
   

51 Основна средства        
511 Зграде и грађевински објекти 202,451,599 26,836,206 229,287,805 6.98%
512 Машине и опрема 21,171,470 9,460,886 30,632,356 0.93%
515 Нематеријална имовина 5,005,980 1,185,039 6,191,019 0.19%

  Укупно 51: 228,629,049 37,482,131 266,111,180 8.10%   
52 Залихе        

522 Залихе производње   22,805,000 22,805,000 0.69%
523 Залихе робе за даљу продају   2,525,089 2,525,089 0.08%

  Укупно 52: 25,330,089 25,330,089 0.77%   
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54 Природна имовина       

541 Земљиште 15,000,000 1,300,000 16,300,000 0.50%
  Укупно 54: 15,000,000 1,300,000 16,300,000 0.50%
 

61 Отплата главнице       
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 33,300,000  33,300,000 1.01%

  Укупно 61: 33,300,000 33,300,000 1.01%
  УКУПНИ РАСХОДИ: 2,913,800,000 371,494,402 3,285,294,402 100.00%

 


