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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  
Градско веће града Крушевца, на седници од 

12.10.2012. године, донело је  
 

ПРАВИЛНИК  
 

О ДАВАЊУ ПОКЛОН БУРМИ СУПРУЖНИЦИМА  
ПРИЛИКОМ СКЛАПАЊА ПРВОГ БРАКА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником уређује се право на  давање 

поклон бурми супружницима приликом склапања 
брака, услови и начин остваривања овог права. 

 
Члан 2. 

 
Бурме се израђују од злата финоће четрнаест карата, 

на које је ћириличним писмом угравиран натпис           
"ЦАР ЛАЗАР И ЦАРИЦА МИЛИЦА". 

 
Члан 3. 

 
Право на по једну поклон бурму има свако од  

супружника приликом склапања брака,  непосредно 
после потписивања уписа чињенице закључења брака у 
матичну књигу венчаних односно приликом уручивања 
извода из матичне књиге венчаних, под следећим 
условима: 

1. да су оба супружника држављани Републике 
Србије; 

2.  да један од супружника има пребивалиште на 
територији града Крушевца више од 5 година, 
рачунајући од дана подношења усменог или писменог 
захтева за склапање брака;  

3. да је супружницима то први брак. 
 

Члан 4. 
 

Поклон бурме неће се додељивати супружницима у 
смислу претходног члана, у случају ако: 

1. оба супружника имају боравиште на територији 
града Крушевца; 

2. имају децу из једне или више ванбрачних заје-
дница;  

3. закључују брак преко пуномоћника у смислу члана 
301. Породичног закона („Службени гласник РС“ бр. 
18/2005). 

 
Члан 5. 

 
Поклон бурме уручује градоначелник. 
Поклон бурме супружницима може да уручи 

матичар или заменик матичара пред којима се склапа 
брак,  на основу посебног одобрења градоначелника.  

Члан 6. 
 

Средства за ову намену обезбеђују се из буџета 
града Крушевца, од донатора и других извора у складу 
са законом. 

 
Члан 7. 

 
Евиденцију датих поклон бурми води Одељење за 

општу управу и заједничке послове - Служба за 
грађанска стања и месне канцеларије. 

 
Члан 8. 

 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града Кру-
шевца" а примењиваће се почев од 03.11.2012. године. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 553-1/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,

Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 27. став 1. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", број 25/2000, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07), члана 28. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11) и члана 48. 
тачка 11. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", број 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 12.10.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ УСЛУГЕ 

ГРЕЈАЊА 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на цене услуге грејања које 

су повећане 18% одлуком Управног одбора ЈКП 
"Градска топлана" број 5/1 од 02.10.2012. године, за 
следеће категорије потрошача: 

 

Ред.
бр. Категорија Цена Јединица

мере
1. I категорија стамбени 

простор 74,56 дин/м2 
2. II категорија буџетски 

корисници 13,46 дин/кwh 
3. III категорија пословни 

простор 13,65 дин/кwh 
 
Овако формиране цене увећавају се за припадајући 

ПДВ (8%). 
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II - Решење ће се примењивати почев од 
обрачунског периода 01. – 31.10.2012. године. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-1/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 27. став 1. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/02, 
107/05, 108/05 и 123/07), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 
88/11) и члана 48. тачка 11. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 12.10.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА  
ЈКП "ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ" 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ЗА ИСПОРУЧЕНУ 
ПИЈАЋУ ВОДУ И ЦЕНА УСЛУГА ОДВОЂЕЊА 

ОТПАДНИХ ВОДА 
 
I Даје се сагласност на одлуку Управног одбора ЈКП 

"Водовод - Крушевац", број 4/1 од 02.10.2012. године, 
којом су повећане цене за испоручену пијаћу воду и 
цене услуга одвођења отпадних вода у просеку за 17% . 

 
Утврђују се цене воде и канализације: 
 

1. Грађани  
 - вода 36,46 дин./м3

 - канализација 13,10 дин./м3 
 Укупно: 49,56 дин./м3

  
2. Привреда 
 - вода 87,50 дин./м3

 - канализација 14,93 дин./м3 
 Укупно: 102,43 дин./м3

  
3. Привреда (хем.индустрија) 
 - вода 87,50 дин./м3

 - канализација 14,93 дин./м3 
 Укупно: 102,43 дин./м3 

4. Школе и установе  
 - вода 17,73 дин./м3 
 - канализација 5,16 дин./м3 
 Укупно 22,89 дин./м3 

5. Потрошачи у општини  
Александровац и  нас. мес. 
Стопања  

 - вода 28,37 дин/м3 

6. Цркве и манастири  
 - вода 22,89 дин/м3 
  
Утврђене цене су исказане без пореза на додату 

вредност (ПДВ-а). 
 
II  Решење ће се примењивати почев од обрачунског 

периода 01. – 31.10.2012. године. 
 
III Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-2/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 27. став 1. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07), члана 28. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11) и члана 48. 
тачка 11. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр.8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 12.10.2012. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА OДЛУКУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА  
ЈКП "ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ" 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА КОЈЕ ВРШИ 
ЈКП "ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ" У ОКВИРУ 

СВОЈИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 
I -  Даје се сагласност на Oдлуку Управног одбора 

ЈКП "Водовод-Крушевац", број 4/2 од 02.10.2012. 
године, којом су повећане цене услуга које врши ЈКП 
"Водовод-Крушевац" у оквиру својих делатности.  

Утврђују се цене услуга ЈКП "Водовод-Крушевац": 

 
 
 
 
 
1. Цене услуга службе техничке припреме 
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1. Прикључак на водоводну мрежу -  4.250,00 дин 
2. Прикључак на канализациону мрежу -  4.250,00 дин 
3. Учешће за инфраструктуру - вода -  52.127,82 дин 
4. Учешће за инфраструктуру - канализација -  60.815,78 дин 
5. Поновно прикључење на водоводну мрежу - физичка лица 1.716,26 дин 
6. Поновно прикључење на водоводну мрежу - правна лица 3.949,08 дин 
7. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за 

објекте до 100m2 
 
-

 
правна лица 5.009,40

 
дин 

8. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за 
објекте од 100m2 до 300m2 

 
-

 
правна лица 9.601,35

 
дин 

9. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за 
објекте преко 300m2 

 
-

 
правна лица 15.863,10

 
дин 

10. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за 
објекте до 100m2 

 
-

 
физичка лица 2.178,00

 
дин 

11. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за 
објекте од 100m2 до 300m2 

 
-

 
физичка лица 2.904,00

 
дин 

12. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за 
објекте преко 300m2 

 
-

 
физичка лица 5.808,00

 
дин 

13. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за 
доградњу и реконструкцију објекта 

 
-

 
правна лица 6.679,20

 
дин 

14. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за 
надградњу стамбене зграде 

 
-

 
правна лица 6.679,20

 
дин 

15. Давање услова за прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу за доградњу и реконструкцију објекта 

 
-

 
физичка лица 2.178,00

 
дин 

16. Давање услова за прикључак на водоводну мрежу за 
стамбено - пословни објекат 

 
-

 
14.200,00

 
дин 

17. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 
објекте до 100m2 

 
-

 
правна лица 5.009,40

 
дин 

18. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 
објекте од 100m2 до 300m2 

 
-

 
правна лица 9.601,35

 
дин 

19. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 
објекте преко 300m2 

 
-

 
правна лица 15.863,10

 
дин 

20. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 
објекте до 100m2 

 
-

 
физичка лица 2.178,00

 
дин 

21. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 
објекте од 100m2 до 300m2 

 
-

 
физичка лица 2.904,00

 
дин 

22. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 
објекте преко 300m2 

 
-

 
физичка лица 5.808,00

 
дин 

23. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 
доградњу и реконструкцију објекта 

 
-

 
правна лица 6.679,20

 
дин 

24. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 
надградњу стамбене зграде 

 
-

 
правна лица 6.679,20

 
дин 

25. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 
доградњу и реконструкцију објекта 

 
-

 
физичка лица 2.178,00

 
дин 

26. Давање услова за прикључак на канализациону мрежу за 
стамбено - пословни објекат 

 
-

 
14.200,00

 
дин 

27. Давање сагласности на локацију или трасу прикључка 
(раскопавање) 

 
-

 
правна лица 4.007,52

 
дин 

28. Давање сагласности на локацију или трасу прикључка 
(раскопавање) 

 
-

 
физичка лица 1.742,40

 
дин 

29. Давање сагласности на пројектну документацију - правна лица 11.730,00 дин 
30. Давање сагласности на пројектну документацију - физичка лица 2.468,40 дин 
31. Легализација прикључка воде   11.500,00 дин 
32. Легализација прикључка канализације   11.500,00 дин 
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33. Израда пројекта прикључка на комуналну инфраструктуру 
– воду и канализацију 

   
17.250,00 

 
дин 

34. Издавање сагласности на трасу у циљу изградње и по-
стављања: гасовода, вреловода, птт каблова и електро-
каблова – изградња до 1.000m 

   
 

5.750,00 

 
 
дин 

35. Издавање сагласности на трасу у циљу изградње и поста-
вљања: гасовода, вреловода, птт каблова и електрокаблова 
– изградња преко 1.000m 

   
 

5,75 дин/m 
36. Издавање техничких услова у циљу реконструкције и изградње 

површина и објеката од јавног значаја (тргови, паркови, 
стадиони, базени, спортски терени, јавне чесме и сл.) 

   
 

11.500,00 дин 
37. Издавање техничких услова у циљу израде „Плана детаљне 

регулације“ 
   

11.500,00 дин 
38. Израда скице за раскопавање улице у циљу прикључења на 

комуналну инфраструктуру 
   

8.625,00 дин 
 
 
2. Цене услуга баждарнице 

 
1. Поправка водомера са баждарењем 1/2" ............................................................................ 1.758,30 дин 
2. Поправка водомера са баждарењем 3/4" ............................................................................ 1.781,67 дин 
3. Поправка водомера са баждарењем  1" .............................................................................. 2.117,31 дин 
4. Поправка водомера са баждарењем  5/4" ........................................................................... 2.239,20 дин 
5. Поправка водомера са баждарењем  6/4" ........................................................................... 3.291,17 дин 
6. Поправка водомера са баждарењем  2" .............................................................................. 10.282,63 дин 
7. Поправка водомера са баждарењем  3" .............................................................................. 13.343,37 дин 
8. Поправка водомера са баждарењем  4" .............................................................................. 15.430,62 дин 
9. Поправка водомера са баждарењем  5" .............................................................................. 26.675,06 дин 

10. Замена и поправка водомера услед пуцања стакла од мраза ........................................... 1.169,49 дин 
11. Детекција процуривања са проналажењем и снимањем трасе цевовода – физичка лица ... 2.530,00 дин 
12. Детекција процуривања са проналажењем и снимањем трасе цевовода – правна лица ..... 10.810,00 дин 
13. Радни сат помоћног радника ............................................................................................... 483,00 дин/h 
14. Радни сат водоинсталатера ................................................................................................. 616,40 дин/h 

 
 
3. Цене услуга грађевинских радова 

 
1. Рашчишћавање терена од шибља, дрвећа и сл. ................................................................ 69,00 дин/m2 
2. Машински ископ земље III категорије дубине 0-2m ........................................................ 287,50 дин/m3 
3. Машински ископ земље III категорије дубине 2-4m ........................................................ 368,00 дин/m3 
4. Машински ископ земље III категорије дубине 4-6m ........................................................ 517,50 дин/m3 
5. Ручни ископ земље III категорије дубине 0-2m ................................................................ 1.437,50 дин/m3 
6. Ручни ископ земље III категорије дубине 2-4m ................................................................ 1.667,50 дин/m3 
7. Машински ископ земље IV категорије дубине 0-2m ....................................................... 356,50 дин/m3 
8. Машински ископ земље IV категорије дубине 2-4m ........................................................ 425,50 дин/m3 
9. Машински ископ земље IV категорије дубине 4-6m ........................................................ 598,00 дин/m3 

10. Ручни ископ земље IV категорије дубине 0-2m ................................................................ 1.610,00 дин/m3 
11. Ручни ископ земље IV категорије дубине 2-4m ................................................................ 2.415,00 дин/m3 
12. Машински ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 0-2m ................................ 333,50 дин/m3 
13. Машински ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 2-4m ................................ 425,50 дин/m3 
14. Машински ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 4-6m ................................ 609,50 дин/m3 
15. Ручни ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 0-2m ........................................ 1.633,00 дин/m3 
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16. Ручни ископ земље III категорије у мокром тлу дубине 2-4m ........................................ 1.978,00 дин/m3 
17. Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 0-2m ................................ 379,50 дин/m3 
18. Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 2-4m ................................ 471,50 дин/m3 
19. Машински ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 4-6m ................................ 632,50 дин/m3 
20. Ручни ископ земље IV категорије у мокром тлу дубине 0-2m ........................................ 2.012,50 дин/m3 
21. Ручни ископ земље IV категорије у морком тлу дубине 2-4m ........................................ 3.018,75 дин/m3 
22. Планирање дна ископаног рова .......................................................................................... 69,00 дин/m2 
23. Машински утовар земље са транспортом до 5km са разастирањем на депонији........... 517,50 дин/m3 
24. Машински утовар земље са транспортом до 10km са разастирањем на депонији ........ 805,00 дин/m3 
25. Ручни утовар земље са транспортом до 5km са разастирањем на депонији .................. 1.092,50 дин/m3 
26. Ручни утовар земље са транспортом до 10km са разастирањем на депонији ................ 1.380,00 дин/m3 
27. Ручни утовар земље са колицима и транспорт на даљину до 20m ................................. 575,00 дин/m3 
28. Разупирање рова од зарушавања дрвеном грађом ............................................................ 172,50 дин/m3 
29. Затрпавање рова земљом из ископа са набијањем у слојевима дебљине 30cm ............. 287,50 дин/m3 
30. Набака, транспорт и уградња песка у ров испод и изнад цеви са подбијањем .............. 1.265,00 дин/m3 
31. Набавка, транспорт и уградња шљунка у ров са набијањем у слојевима дебљине 30cm ...... 1.092,50 дин/m3 
32. Рушење површина од асфалта са одвозом шута на даљину до 5km ............................. 897,00 дин/m2 
33. Рушење површина од бетона дебљине 15cm са одвозом шута на даљину до 5km........ 1.150,00 дин/m2 
34. Рушење површина од бетона дебљине 20cm са одвозом шута на даљину до 5km........ 1.782,50 дин/m2 
35. Рушење површина од бетона дебљине 30cm са одвозом шута на даљину до 5km 2.472,50 дин/m2 
36. Машинско сечење бетона..................................................................................................... 345,00 дин/m 
37. Машинско сечење асфалта................................................................................................... 345,00 дин/m 
38. Асфалтирање раскопаних улица и тротоара дебљине 10cm ............................................ 2.875,00 дин/m2 
39. Бетонирање раскопаних улица и тротоара ........................................................................ 11.500,00 дин/m3 
40. Израда анкер блокова бетоном МБ 20 ............................................................................... 11.270,00 дин/m3 
41. Бетонирање шахтова армираним бетоном МБ 20 са обрадом унутрашњих површина 

и набавком и уградњом пењалица 16.675,00 дин/m3 
42. Бетонирање шахтова армираним бетоном МБ 30 са обрадом унутрашњих површина 

и набавком и уградњом пењалица ...................................................................................... 18.630,00 дин/m3 
43. Набавка и уградња шахт поклопца за лаки саобраћај ...................................................... 18.285,00 дин/ком 
44. Набавка и уградња шахт поклопца за тежак саобраћај .................................................... 21.620,00 дин/ком 
45. Ручно чишћење шахти, утовар и одвоз шута на депонију на даљину до 5km ............... 3.967,50 дин/ком 

 
4. Цене услуга коришћења моторних возила, машина и агрегата 

 
1. Теретно моторно возило – кипер самоистоваривач 5m3 ................................................... 109,57 дин/km 
2. Теретно моторно возило – кипер самоистоваривач 7m3 ................................................... 7.136,96 дин/Мh 
3. Теретно моторно возило – до 10t за превоз робе ............................................................... 168,88 дин/km 
4. Теретно моторно возило – до 10t надградња дизалица ..................................................... 8.581,58 дин/Мh 
5. Радна грађевинска машина – ровокопач ............................................................................. 5.876,50 дин/Мh 
6. Радна грађевинска машина – ровокопач комбиновани ..................................................... 6.808,00 дин/Мh 
7. Радна грађевинска машина – самоутоваривач ................................................................... 6.808,00 дин/Мh 
8. Радна грађевинска машина – багер точкаш ........................................................................ 6.842,50 дин/Мh 
9. Радна грађевинска машина – багер гусеничар ................................................................... 8.107,50 дин/Мh 

10. Радна грађевинска машина – булдозер гусеничар ............................................................. 5.922,50 дин/Мh 
11. Употреба пловних објеката и чамаца .................................................................................. 3.521,96 дин/Мh 
12. Употреба агрегата – компресора, бушача и већих агрегатних машина ........................... 3.476,13 дин/Мh 
13. Употреба агрегата – бушача и средњих агрегатних машина ............................................ 1.563,15 дин/Мh 
14. Употреба агрегата – мањих агрегатних машина ................................................................ 1.104,15 дин/Мh 
15. Употреба пумпе за црпљење воде ....................................................................................... 782,00 дин/Мh 
16. Бушење трупа пута   70mm ............................................................................................... 2.012,50 дин/m 

5. Цене услуга одржавања канализационе мреже 
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1. Машинско отпушавање канализације до  150        - физичка лица 99,67 дин/m      
2. Машинско отпушавање канализације до  200        - физичка лица 145,20 дин/m 
3. Ручно чишћење шахта са одвозом материјала     - физичка лица 1.744,85 дин/ком 
4. Уградња бетонских шахт поклопаца до R = 80cm    - физичка лица 1.892,53 дин/ком 
5. Уградња резаног лименог шахт поклопца R = 60cm - ф и п 4.184,41 дин/ком 
6. Машинско отпушавање канализације до  150     - мала привреда 752,82 дин/m 
7. Машинско отпушавање канализације до  200     - мала привреда 919,80 дин/m 
8. Машинско отпушавање канализације до  300     - мала привреда 1.170,27 дин/m 
9. Ручно чишћење шахта са одвозом материјала       - мала привреда 3.346,67 дин/ком 

10. Уградња бетонског шахт поклопца до R = 80cm     - мала привреда 3.346,67 дин/ком 
11. Машинско отпушавање канализације до  150 - велика привреда 1.170,27 дин/m 
12. Машинско отпушавање канализације до  200 - велика привреда 1.338,66 дин/m 
13. Машинско отпушавање канализације до  300 - велика привреда 1.672,62 дин/m 
14. Ручно чишћење шахта са одвозом материјала - велика привреда 4.184,41 дин/ком 
15. Уградња бетонског шахт поклопца до R = 80cm - велика привреда 4.184,41 дин/ком 
16. Рад специјалног возила "WОМА"  11.714,07 дин/h 
17. Рад комбинованог специјалног возила "CAPPЕLLOTTO" 16.734,79 дин/h 
18. Цена по пређеном километру за интервенције ван система 333,96 дин 

 
Утврђене цене су без пореза на додату вредност (ПДВ-a). 
 
II  Решење ће се примењивати од 01.10.2012. године. 
 
III Решење објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 38-3/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,

Братислав Гашић, с.р.
 
 
 
 
 
 
264 
На основу чл. 48. тачка 16. Статута  града  

Крушевца  ("Службени лист града  Крушевца" бр. 8/08 
и 5/11),  

Градско веће града  Крушевца на седници одржаној  
дана 12.10.2012. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА   

КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ СТАНАРА У  
„БИЗНИС ИНКУБАТОР“ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ председник и чланови Kомисије  

за пријем станара у "Бизнис инкубатор" ДОО Крушевац: 
 
 Председник Комисије 
 
 1. Зоран Јефтић, дипломирани машински инжењер.  
 
 
Чланови Комисије:  

1. Биљана Милијашевић, дипломирани економиста. 
2. Јован Весић, дипл.инжењер машинства. 
3. Радиша Симић, машински инжењер. 
4. Велибор Јовановић, дипломирани економиста. 
5. Радован Бараћ, дипломирани економиста. 
 
II - Доношењем овог решења престаје мандат 

досадашњем председнику и члановима Комисије за 
пријем станара у  "Бизнис инкубатор". 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-132/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Братислав Гашић, с.р.

 
 
265 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и 
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чл.33. став 3. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 4/2010),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 12.10. 2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање тржишне 

вредности грађевинског земљишта у саставу:  
 
За председника:  
 
ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ, дипл. инг. арх. запослена у 

Градској управи.  
 
За чланове:  
  
1. МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ, грађ. тех. за високо-

градњу запослена у  "Дирекцији за урбанизам и изградњу"  
ЈП Крушевац. 

 
2. ДАНИЈЕЛА ТОМОВИЋ, дипл. економиста, 

запослена у Одељењу за утврђивање, контролу и 
наплату јавних прихода Градске управе града Крушевца.  

 
II - Задатак Комисије је да у складу са чл.33. и 34. 

Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљи-
шта утврђује тржишну вредност грађевинског земљишта.  

 
III- Мандат чланова Комисије траје 2 године.  
 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 463-98/2012 ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
 
266 
На основу члана 27. став 1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(,,Службени гласник РС,, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07), члана 27. став 2. алинеја 3. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа ,,Пословни центар,, Крушевац 
(,,Службени лист града Крушевца,, бр. 1/09 - пречишћен 
текст, 2/10 и 6/11) и члана 48. тачка 12. Статута града 
Крушевца (,,Службени лист града Крушевца,, бр. 8/08 и 
5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 12.10.2012. године, донело је  

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији 

и систематизацији послова и радних задатака  
ЈП „Пословни центар“ Крушевац  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и  
систематизацији послова и радних задатака ЈП „Пословни 
центар“ Крушевац, коју је донео директор ЈП „Пословни 
центар“ Крушевац, под бројем 3885 од 01.10.2012. године.  

 
II - Ово решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-131/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
267                                       
На основу члана 48. тачка 16. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) 
Градско веће града  Крушевца на седници  одржаној  

дана 12.10.2012. године,  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ОДЛУКУ О  
ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА  
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност  на Одлуку о допуни  

Правилника о унутрашњој организацији и системати-
зацији послова и радних задатака Туристичке 
организације града Крушевца број 270 од 04.10.2012. 
године  који је донео в.д. директор. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-287/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
268                                       
На основу члана 28. став 2. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09) члана 66. Одлуке о оснивању 
Крушевачког позоришта у Крушевцу ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен тексти  и 6/10) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) 

Градско веће града Крушевца,  на седници  
одржаној  дана 12.10.2012.године,  донело  је 

Р Е Ш Е Њ Е 
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I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Крушевачком позоришту, 
коју је донео директор Крушевачког позоришта под 
бројем 247 од 10.10.2012. године .  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-288/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Братислав Гашић, с.р.

 
 
 
269 
На основу члана 48. Статута града Крушевца, 

(„Службени лист града Крушевца“, бр. 8/08), Градско 
веће града Крушевца на седници одржаној дана  
01.08.2012. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I  - ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за миграције и трајна 

решења града Крушевца у саставу: 
 
1. Братислав Гашић, градоначелник, председник Савета, 
2. Душан Тодоровић, повереник за избеглице, заме-

ник председника Савета, 
3. Иван Бркић, запослен у Градској управи, секретар 

Савета 
4. Горан Томић, запослен у Градској управи, члан 

Савета, 
5. Данијела Живановић, запосленa у Градској управи, 

члан Савета, 
6. Катарина Гајић, запослена у Градској управи, члан 

Савета, 
7. Милица Миљковић, запослена у Центру за 

социјални рад, члан Савета, 
8. Миломир Петронијевић, секртар Црвеног крста, 

члан Савета, 
9. др Ненад Крстић, запослен у ФРЗЗО, члан Савета. 
 
II - Задатак Савета за миграције и трајна решења, 

јесте израда, дорада и спровођење  ЛАП-а за побољша-
ње услова живота избеглих, ИРЛ и реадмисаната, сходно 
њиховим потребама а по Закону о избеглицама, 
Стратегија за управљањe миграцијама, Национална 
стратегија за решавање питања избеглица и ИРЛ на 
територији Града Крушевца. 

 
III -  Административне послове за Савет обављаће 

Група за ванредне ситуације, Градске управе Крушевац. 
 
IV – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-10/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Братислав Гашић, с.р.

270 

На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) а у складу са чланом 55. 
став 5. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010)  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 12.10.2012. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 
 

I - УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од 
поплава на територији града Крушевца за 2012. годину. 

  
II - Налаже се ЈП "Дирекција за урбанизам и 

изградњу" Крушевац да на основу Оперативног плана 
приступи спровођењу оперативних мера и уређењу 
водотокова у 2012. години.  

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 325-14/2012  ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Братислав Гашић, с.р.

 
* 

*                 * 
 

И З В О Д  
ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА ЗА 2012. 
 

4. СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 
         И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА У 2012. ГОД. 

 
У току 2012. године спроводиће се следеће 

превентивне мере на заштити од поплава: 
 
 редовно одржавање канала и пропуста на свим 

критичним местима општинских и некатегори-
саних путева где постоји потенцијална 
опасност од одрона, клизања земљишта и 
оштећење путева од бујичне воде, 

 
 редовно одржавање (чишћење) канала, 

пропуста и других објеката који служе за 
одвођење сувишних атмосверских вода испред 
стамбених, пословних и других зграда, 
дворишта и пољопривредног земљишта, 

 
 забрана бацања отпада и друге врсте 

депоновања материјала у редна корита, потоке, 
долине и друга местима која служе намени 
природног отицања атмосферске воде, 

 
 планска употреба водних објеката и 

експлоатација песка, 
 

 обезбеђивање финансијских средстава: за 
одржавање речних токова и извођење других 
радова  а заштити од поплава, за ангажовање 
снага и средстава у примени плана одбране од 
поплава и санацију последица од поплава. 
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За успешно спрођење одбране од поплава потребно је спровести следеће превентивне мере:  
 

А) Чишћење  Јед.
мере

Коли- 
чина 

Јединична 
цена у дин.

Износ у 
дин.

 

1 2 3 4 5 6
 

I 
 
Гарски поток (чишћење од моста код  "Новог гробља" па 
узводно 500 м) 

 

1. чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 
на депонију м2 5.000 27 135.000

2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм ком. 90 522 46.980

3. чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености  м3 900 657 591.300

4. чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш. м3 30 1.223 36.690
5. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10 км м3 930 464 431.520
 Укупно (са ПДВ-ом):    1.241.490

 
II 

  
Гарски поток (чишћење од А.Д. „Крушевацпут“ до 
обилазнице 800 м)  

1. чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 
на депонију м2 8.000 27 216.000

2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм ком. 150 522 78.300

3. чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености м3 1.600 657 1.051.200

4. чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш. м3 30 1.223 36.690
5. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10км м3 30 464 13.920
 Укупно (са ПДВ-ом):    1.396.110
 

III 
 
Глободерски поток (чишћење од пропуста на путу М-5 до 
улива у реку З. Мораву у дужини од 500м)  

1. чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 
на депонију м2 3.000 27 81.000

2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм ком. 40 522 20.880

3. чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености м3 400 657 262.800

4. чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш. м3 20 1.223 24.460
5. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10км м3 420 464 194.880
 Укупно (са ПДВ-ом):    584.020
 

IV 
  
Поток Шевар у Мајдеву (чишћење од пропуста на путу Р-102 
до улива у реку Расину у дужини од 1000 м)  

1. чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 
на депонију м2 6.000 27 16.200

2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм ком. 90 522 46.980

3. чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености м3 2.000 657 1.314.000

4. чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш. м3 200 1.223 244.600
 Укупно (са ПДВ-ом):    1.621.780

 
V 

 
Кошијски поток кроз бивољски кључ (чишћење од   
предузећа „Мегасан“ 400 м узводно)  
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1 2 3 4 5 6
1. чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 

на депонију м2 5.000 27 135.000
2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 

трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм  ком. 250 522 130.500
3. чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 

одлагањем до потребне просушености  м3 1.200 657 788.400
4. чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш. м3 250 1.223 305.750

 Укупно (са ПДВ-ом):    1.359.650 
 

VI 
 
Поток Бунарац - од ограде ШИК-а "Савремени дом" до 
улива у Расину (чишћење)   

1 чишћење траве, корова и дрвен. изданака, сакупљање и одвоз 
на депонију м2 4.000 27 108.000

2 сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм  ком. 20 522 10.440

3 чишћење деонице машински од наталоженог муља, са 
одлагањем до потребне просушености м3 500 657 328.500

4 чишћење деонице ручно од наноса, са одлагањем, до просуш. м3 50 1.223 61.150
5. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10 км м3 550 464 255.200
 Укупно (са ПДВ-ом):    763.290 
 

Б) 
  
Регулација улива Сушичке реке у Рибарску реку 
(регулација улива и чишћење)    

   
1. геодетско обележавање осовине регулисаног тока нивелманско 

снимање и исцртавање постојећих профила ради дефинисања 
нултог стања  м1 150 210 31.500

2. сечење постојећих стабала, са кресањем грана, краћењем на 
трансп. дужину и одвозом; до Ø20 цм  ком. 15 522 7.830

3. чишћење деонице машински од наталоженог муља и земље м3 1.000 657 657.000
4. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену

депонију, на даљину до 10км м3 50 464 23.200
 Укупно (са ПДВ-ом):    719.530 
 

В) 
 
Регулисање пропуста у сарадњи са ЈП Путеви Србије   

    
I Пропуст на путу М-5 код "Интераута" - Кошеви     

1. чишћење пропуста од наноса и муља м1 8 2.427 19.416
2. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10км м3 15 464 6.960
 Укупно (са ПДВ-ом):    26.376 
 

II 
  
Пропуст на путу М-5 300м испред првог скретања за 
Крушевац    

1. чишћење пропуста од наноса и муља м1 8 2.427 19.416
2. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10км м3 15 464 2.320
 Укупно (са ПДВ-ом):    26.376 
 

III 
 
Пропуст на путу М-5 код бившег ресторана "2 бела лабуда"   

1. чишћење пропуста од наноса и муља м1 8 2.427 19.416
2. утовар и одвоз депонованог материјала на одређену 

депонију, на даљину до 10км м3 15 464 2.320
 Укупно (са ПДВ-ом):    26.376 

 Све укупно (са ПДВ-ом):    7.746.998 
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Предмери и предрачуни су рађени по постојећем стању профила и тренутно важећем ценовнику за наведене 
радове ЈКП Крушевац и АД за путеве Крушевацпут. 

У циљу припрема за спровођење Оперативног плана одбране од поплава на територији града Крушевца 
потребно је обезбедити следеће материјало-техничка средства: 

  
 

Ред.  
број 

 

Врста материјала Количина Јединица мере 
Јединична 
цена/дин. 

Свега 

1. џак јутани 3.000 комад 25,00 75.000 
2. канап за вреће 30 клубе 300,00 9.000 
3. акум. бат. лампа 10 комад 1000,00 10.000 
4. чизме рибарске 30 пар 2.850,00 85.500 
5. чизме гумене 50 пар 1.100,00 55.000 
6. паљена жица 15 кг 125,00 1.875 
7. ексери разни 15 кг 100,00 1.500 
8. приручна апотека 15 комад 1.500,00 22.500 

 СВЕГА:   260.375 
 

Средства за обезбеђење наведеног материјала у циљу спровођења Оперативног плана одбране од поплава на 
територији града Крушевца, обезбеђују се из буџета Града, кроз превентивну заштиту.  

У случају настанка поплаве, односно ванредне ситуације, предвиђена су финансијска средства сталне 
буџетске резерве за санирање последица настале штете. 
         

ГРАДСКА УПРАВA 
 

 
 
 
 
 
IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
 
271 
Градска управа града Крушевца, Одсек за стамбено-

комуналне и имовинско-правне послове решавајући по 
службеној дужности, на основу чл. 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), дана 
04.10.2012. године, донела је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

1. ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2011 и бр. 
6/2012) у чл. 6 став 1, тако што се након тачке 26. 
додаје нова тачка 26.1 која гласи: 

 
"26.1. Улица Караџићева, десном страном од Улице 

Стевана Синђелића према Улици Југ Богдановој за 

управно паркирање у уређеном простору ван коловоза 
у дужини око 12 метара;". 

2. МЕЊА СЕ у чл. 13 став 1, тако што тачка 27. 
мења да гласи: 

 
 „Улица Караџићева, левом страном од Улице Југ 

Богданове до одређеног управног паркирања у 
уређеном простору ван коловоза испред Улице Стевана 
Синђелића и десном страном од Улице Југ Богданове 
до Улице Стевана Синђелића;“ 

 
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ "Дирекција за урбанизам и 

изградњу" ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у тачкама 1. и 2. диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одсеку ради даље процедуре. 

 
4. Ово Решење има правно дејство по давању 

сагласности, од стране овог Одсека, на пројекат из 
тачке 3. и биће објављено у Службеном листу града 
Крушевца. 
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IV Број: 344-1160/2012 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
272 
Република Србија 
УСТАВНИ СУД 
Број: IУо-148/2011 
10.10.2012. године 
Б е о г р а д 
 
    
Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Б. 

Слијепчевић и судије др Оливера Вучић, др Марија 
Драшкић, Братислав Ђокић, др Горан Илић, др Агнеш 
Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан 
Марковић, др Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган 
Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин 
Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. 
став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Србије, на седници 
одржаној 13. септембра 2012. године, донео је 

 
О Д Л У К У 

 
Утврђује се да одредба члана 1. став 2. Одлуке о 

условима и начину пружања правне помоћи грађанима 
на територији града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 14/08, 15/08 и 1/11), није у сагласности 
са Уставом и законом. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Уставни суд је, решавајући о иницијативи за оцену 

уставности и законитости чл. 2. и 5. Одлуке о условима 
и начину пружања правне помоћи грађанима на 
територији града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 14/08, 15/08 и 1/11), Решењем број         
IУо-148/2011 од 28. јуна 2012. године одбацио ову 
иницијативу, као и захтев за обуставу извршења 
појединачног акта, односно радње донете или извршене 
на основу ове одлуке, и покренуо поступак за оцену 
уставности и законитости одредбе члана 1. став 2. исте 
одлуке којом је прописано да послове пружања правне 
помоћи грађанима обавља стручна служба Заштитника 
грађана. 

У одговору доносиоца акта на решење Суда о 
покретању поступка, Скупштина града Крушевца је 
поновила раније изнете наводе из одговора на 
иницијативу, истичући: да је на основу члана 97. 
Закона о локалној самоуправи и члана 14. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", 
број 8/08) донела Одлуку о организацији, делокругу и 
раду заштитника грађана Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца, број 1/11), која у члану 28. прописује 
да се за вршење стручних и административних послова 
заштитника грађана и обављања послова пружања 

правне помоћи грађанима образује стручна служба 
заштитника грађана, а да се послови пружања правне 
помоћи грађанима обављају у складу са посебном 
одлуком Скупштине града; да је Град Крушевац 
организовањем пружања правне помоћи грађанима 
преко Стручне службе заштитника грађана поступио у 
складу са одредбама члана 20. тач. 28. и 31. Закона о 
локалној самоуправи и члана 16. став 1. тачка 31. 
Статута града Крушевца, тако што је пружање правне 
помоћи грађанима, као посао из надлежности града, 
организовао у оквиру Службе, коју је по Закону 
образовао будући да заштитник грађана који је 
установљен у јединици локалне самоуправе није 
независан државни орган који је установљен Законом о 
заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/05 
и 54/07); да су стручни и административни послови 
Заштитника грађана јасно дефинисани Одлуком о 
организацији, делокругу и раду заштитника грађана 
Крушевца, а послови пружања правне помоћи 
грађанима посебном Одлуком о условима и начину 
пружања правне помоћи грађанима на територији града 
Крушевца, која је измењена 29. јануара 2011. године, те 
да су се у доношењу ових одлука руководили тиме да 
се послови обављају рационалније и ефикасније, а у 
циљу омогућавања остваривања и заштите права 
грађана.  

У поступку оцене уставности и законитости одредбе 
члана 1. Одлуке о условима и начину пружања правне 
помоћи грађанима на територији града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 14/08, 15/08 и 
1/11), којом је прописано  да се у складу са Законом 
уређују услови и начин пружања правне помоћи 
грађанима на територији града Крушевца (став 1.), а да 
послове пружања правне помоћи грађанима обавља 
стручна служба Заштитника грађана (став 2.),  Уставни 
суд је пошао од одредаба Устава Републике Србије, 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07) и Статута  града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" број 8/08). 

Уставом је утврђено: да се свакоме под условима 
одређеним законом, јемчи право на правну помоћ, да 
правну помоћ пружају адвокатура, као самостална и 
независна служба, и службе правне помоћи које се 
оснивају у јединицама локалне самоуправе, у складу са 
законом (члан 67. ст. 1. и 2.); да је Заштитник грађана 
независан државни орган који штити права грађана и 
контролише рад органа државне управе, органа 
надлежног за правну заштиту имовинских права и 
интереса Републике Србије, као и других органа и 
организација, предузећа и установа којима су поверена 
јавна овлашћења, да Заштитника грађана бира и 
разрешава Народна скупштина, у складу са Уставом и 
законом, да се о Заштитнику грађана доноси закон (члан 
138. ст. 1, 3. и 6.); да су јединице локалне самоуправе 
надлежне у питањима која се, на сврсисходан начин, 
могу остваривати унутар јединице локалне самоуправе, 
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у којима није надлежна Република Србија (члан 177. 
став 1.); да, поред осталог, јединице локалне самоуправе, 
у складу са Уставом и законом, самостално прописују 
уређење и надлежност својих органа и јавних служби 
(члан 179.); да су јединице локалне самоуправе општине, 
градови и град Београд (члан 188. став 1.); да град има 
надлежности које су Уставом поверене општини, а 
законом му се могу поверити и друге надлежности (члан 
189. став 3.); да су органи општине скупштина општине 
и други органи одређени статутом, у складу са законом 
(члан 191. став 3.). 

Законом о локалној самоуправи прописано је: да 
Република Србија може законом поверити јединицама 
локалне самоуправе поједина питања из своје 
надлежности (члан 4. став 1.); да у вршењу своје 
надлежности јединица локалне самоуправе доноси 
прописе самостално, у складу са својим правима и 
дужностима утврђеним Уставом, законом, другим 
прописима и статутом (члан 5.); да се статутом као 
највишим правним актом јединице локалне самоуправе 
уређују, поред осталог, права и дужности јединице 
локалне самоуправе и начин њиховог остварења, 
организација и рад органа и служби, начин управљања 
грађана пословима из надлежности јединице локалне 
самоуправе (члан 11.); да општина преко својих органа 
у складу са Уставом и законом утврђује образује 
органе, организације и службе за потребе општине и 
уређује њихову организацију и рад, организује службу 
правне помоћи грађанима  (члан 20. став 1. тачка  31.); 
да се одредбе овог закона које се односе на општину 
примењују и на град, ако овим законом није друкчије 
одређено (члан 23. став 4.); да су органи општине - 
скупштина општине, председник општине, општинско 
веће и општинска управа (члан 27.); да Скупштина 
општине, у складу са законом, оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације утврђене статутом 
општине и врши надзор над њиховим радом, (члан 32. 
тачка 8.); да општинска управа обавља стручне и друге 
послове које утврди скупштина општине, председник 
општине и општинско веће (члан 52. тачка 6)); да се 
општинска управа образује као јединствен орган, а 
могу се образовати и општинске управе за поједине 
области у општинама са преко 50000 становника, да 
општинском управом као јединственим органом 
руководи начелник (члан 54. став 1.); да кад се 
општинска управа организује у више управа, радом 
управе руководи начелник (члан 55. став 1.); да акт о 
организацији општинске управе доноси скупштина 
општине, а акт о унутрашњем уређењу и 
систематизацији општинске управе, начелник уз 
сагласност општинског већа (члан 59.); да су органи 
града - скупштина града, градоначелник, градско веће и 
градска управа (члан 65.); да органи града обављају 
послове предвиђене овим законом за органе општине, 
као и друге послове утврђене законом и статутом града, 
да се одредбе овог закона о општинској управи 

примењују и на градску управу (члан 66. ст. 1. и 7.); да 
се у јединици локалне самоуправе може установити 
заштитник грађана који је овлашћен да контролише 
поштовање права грађана, утврђује повреде учињене 
актима, радњама или нечињењем органа управе и 
јавних служби ако се ради о повреди прописа и општих 
аката јединица локалне самоуправе, да се надлежност и 
овлашћења, начин поступања и избора и престанка 
дужности заштитника грађана уређује статутом и 
другим општим актом (члан 97.). 

Из наведених одредаба Устава и Закона, по оцени 
Уставног суда,  следи да је право на правну помоћ 
Уставом зајемчено право, које се остварује на два 
начина: преко правне помоћи које пружа адвокатура 
као независна и самостална професионална делатности 
и преко служби правних помоћи које се оснивају у 
јединицама локалне самоуправе. 

Такође, по оцени Суда, из наведених одредаба 
Закона произлази  да Закон о локалној самоуправи није 
определио како и преко којих органа општина, односно 
град организује службу правне помоћи грађанима, као 
што није определио ни положај заштитника грађана у 
општини, односно граду, већ је само одредио да 
јединица локалне самоуправе може установити 
заштитника грађана чије је овлашћење да контролише 
поштовање права грађана, утврђује повреде учињене 
актима, радњама или нечињењем органа управе и 
јавних служби ако се ради о повреди прописа и општих 
аката јединица локалне самоуправе. 

Статутом  града Крушевца прописано је: да се ради 
заштите индивидуалних и колективних права и 
интереса грађана и опште контроле рада управе и 
јавних служби, установљава заштитник грађана, да се 
надлежност, овлашћења, начин поступања, избори и 
престанка дужности заштитника грађана уређују 
посебном одлуком Скупштине (члан 14.); да град преко 
својих органа у складу са Уставом и законом 
организује службу правне помоћи грађанима (члан 16. 
тачка 31); да су органи града - Скупштина града, 
Градоначелник, Градско веће и Градска управа (члан 
18.); да Скупштина града у складу са законом  
поставља заштитника грађана (члан 19. тачка 22.); да 
градска управа обавља стручне и друге послове које 
утврди Скупштина града, градоначелник и градско веће 
(члан 54. тачка 6.), да се Градска управа организује као 
јединствен орган, да се у оквиру Градске управе за 
вршење сродних послова образују унутрашње 
организационе јединице (одсеци, групе и др.), да се 
организација, делокруг и начин рада Градске управе 
утврђују одлуком скупштине града у складу са законом 
(члан 55.); да Градском управом као јединственим 
органом руководи начелник, да руководиоце 
унутрашњих организационих јединица у Управи 
распоређује начелник, да за свој рад и рад Градске 
управе  начелник одговара Скупштини града и 
градском већу (члан 56. ст. 1, 6. и 7.).  
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Имајући у виду  да је скупштина општине, односно 
града,  према Уставу, овлашћена да оснује службу 
правне помоћи, те у складу са Уставом и законом 
пропише уређење и надлежност својих органа, а да је, у 
конкретном случају, Скупштина града Крушевца, поред 
тога што је предметном Одлуком о условима и начину 
пружања правне помоћи грађанима на територији града 
Крушевца уредила шта представља правну помоћ и из 
чега се она састоји, одредбом члана 1. став 2. исте 
одлуке прописала да послове пружања правне помоћи 
грађанима обавља стручна служба Заштитника грађана, 
Уставни суд је утврдио да наведена одредба није 
сагласна са Уставом и Законом. 

Наиме, из наведених одредаба закона и Статута 
несумњиво произлази да заштитник грађана није део 
општинске, односно градске управе, већ је посебан 
орган општине, односно града који се може установити  
ради контролисања поштовања права грађана, 
утврђивања повреде учињене актима, радњама или 
нечињењем органа управе и јавних служби ако се ради 
о повреди прописа и општих аката јединица локалне 
самоуправе, а да општина, односно град,  преко својих 
органа у складу са Уставом и законом организује 
службу правне помоћи грађанима, те да општинска, 
односно градска управа обавља стручне и друге 
послове које утврди Скупштина града, градоначелник и 
градско веће. Стога Уставни суд сматра да није у 
складу са Уставом и законом прописивање  да стручна 
служба заштитника грађана може обављати послове 
пружања правне помоћи грађанима, како је то 
прописано чланом 1. став 2. Одлуке о условима и 
начину пружања правне помоћи грађанима на 
територији града Крушевца. Ово тим пре што је 
заштитник грађана особен орган, и независна 
институција, овлашћен да контролише поштовање 
права грађана, па и право на правну помоћ и да 

утврђује повреде тог права учињене актима, радњама 
или нечињењем надлежних служби. 

На основу изложеног и одредбе 42б став 1. тачка 2) 
и члана 45. тачка 1. Закона о Уставном суду, Уставни 
суд је одлучио као у изреци. 

На основу члана 168. став 3. Устава, одредба члана 
1. став 2. Одлуке наведене у изреци престаје да важи 
даном објављивања Одлуке Уставног суда у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 

 
                           ПРЕДСЕДНИК 

            УСТАВНОГ СУДА 
    др Драгиша Б. Слијепчевић, с.р. 
 
 
 
273 
По извршеном сравњењу са изворним текстом 

утврђено је да се у Решењу о одређивању назива нових, 
измени назива постојећих и утврђивању пречишћеног 
списка улица и тргова на подручју Генералног плана 
Крушевца објављеном у „Службеном листу општине 
Крушевац“ број 4/04, поткрала штампарска грешка, па 
се даје  

 
ИСПРАВКА  

 
У Решењу о одређивању назива нових, измени 

назива постојећих и утврђивању пречишћеног списка 
улица и тргова на подручју Генералног плана 
Крушевца („Службени лист општине Крушевац“ број 
4/04) у Одељку I под редним бројем 495. у називу 
улице Стевана Првовенчаног уместо речи „Стевана“ 
треба да стоји реч „Стефана“. 

 
ИЗ ОДСЕКА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
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