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На основу члана 6. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010 и 

101/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007) и члана 19. 
Статута града Крушевца, ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008), 

Скупштина града Крушевца на седници од 26.12.2011. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2012. ГОДИНУ  

 
I ОПШТИ  ДЕО 

 
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: 
  

OПИС 
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   2.614.852.595 360.290.500 2.975.143.095
1. Порески приходи 71 1.951.550.000 2.000.000 1.953.550.000
     1.1. Порез на доходак,  добит и  
            капиталне добитке  (осим од  
            самодоприноса) 711 1.489.440.000 1.489.440.000
     1.2. Самодоприноси 711180 50.000 2.000.000 2.050.000
     1.3. Порез на фонд зарада 712     
     1.4. Порез на имовину 713 306.350.000   306.350.000
     1.5. Порез на добра и услуге, у чему:  714 90.710.000   90.710.000

         - поједине врсте прихода са 
одређеном наменом (наменски приходи) 

714514, 714543, 
714547, 714549, 
714552, 714562 60.600.000   60.600.000

     1.6. Остали порески приходи 716 65.000.000   65.000.000
2. Непорески приходи, у чему:  74 424.302.595 211.318.500 635.621.095

        - поједине врсте прихода са 
одређеном наменом (наменски приходи) 

741522, 741526, 
741532, 741534, 
741536, 742142, 
742143, 742144, 
742253, 743324 364.545.000   364.545.000

3. Донације 731+732   7.390.000 7.390.000
4. Трансфери 733 239.000.000 55.840.000 294.840.000
5. Меморандумске ставке за  
    рефундацију расхода 771   13.287.000 13.287.000
6. Меморандумске ставке за  
    рефундацију расхода 772     
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1 2 3 4 5
7. Трансфери између буџетских  
    корисника на истом нивоу 781   3.507.000 3.507.000
8. Примања од продаје нефинансијске  
    имовине 8   66.948.000 66.948.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   2.587.900.000 425.058.900 3.012.958.900
 
1. Текући расходи 4 2.398.348.000 346.002.850 2.744.350.850

     1.1. Расходи за запослене 41 735.907.500 186.799.000 922.706.500

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 694.373.000 125.476.350 819.849.350
     1.3. Амортизација и употреба  
           средстава за рад 43 6.439.000 6.439.000

     1.4. Отплата камата 44 24.910.000   24.910.000

     1.5. Субвенције 45 226.410.000 18.600.000 245.010.000

     1.6. Социјална заштита из буџета 47 54.870.000 1.372.000 56.242.000

     17. Остали расходи 48+49 229.262.000 4.291.500 233.553.500

2. Трансфери 463 424.615.500   424.615.500
3. Дотације и трансфери 465 8.000.000 3.025.000 11.025.000
3. Издаци за набавку нефинансијске  
    имовине 5 189.552.000 79.056.050 268.608.050
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 41.600.000  41.600.000
 
3. Отплата дуга 61 41.600.000  41.600.000
     3.1. Отплата дуга домаћим  
            кредиторима 611 41.600.000   41.600.000
     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   2.614.852.595 360.290.500 2.975.143.095
Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 2.587.900.000 425.058.900 3.012.958.900
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1 2 3 4 5
Буџетски суфицит/дефицит   26.952.595 -64.768.400 -37.815.805
Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим за набавку домаћих хартија од 
вредности)    
Укупни фискални суфицит/дефицит   26.952.595 -64.768.400 -37.815.805
 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
         
Примања од задуживања    
Примања од продаје финансијске 
имовине   2.000.000  2.000.000
Издаци за набавку финансијске имовине 
(за набавку домаћих хартија од 
вредности)    
Издаци за отплату главнице дуга   41.600.000  41.600.000
Нето финансирање   -39.600.000  -39.600.000
Укупан фискални суфицит/дефицит + 
нето финансирање   -12.647.405 -64.768.400 -77.415.805
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК 
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
(класа 3, извор финансирања 13) 3 12.647.405 64.768.400 77.415.805

    

 

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 3.054.558.900 динара, а оствариће се из: 
 - пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 77.415.805 динара, која се састоје 
од нераспоређеног вишка прихода из претходне године са рачуна извршења буџета у износу од 12.647.405 
динара и пренетих неутрошених средстава са рачуна сопствених средстава буџетских корисника у износу од 
64.768.400  динара; 
 - уступљених и изворних примања буџета Града у износу од 2.614.852.595 динара, која се састоје од 
уступљених и изворних примања буџета у износу од 2.375.852.595 динара и трансферних средстава из буџета 
Републике Србије у износу од 239.000.000  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 425.058.900 динара. 
 
 2) Укупних издатака буџета, који се утврђују у укупном износу од 3.054.558.900 динара. 
 
 3) Буџетског суфицита, утврђеног методологијом ГФС - Статистике државних финансија коју је 
прописао ММФ, у износу од 26.952.595 динара. 
 Средства буџетског суфицита распоређују се за финансирање издатака за отплату главнице по основу 
кредита. 
 
 4) Дефицита из додатних извора буџетских корисника, утврђеног методологијом ГФС - 
Статистике државних финансија коју је прописао ММФ, у износу од 64.768.400 динара. 
 Дефицит из додатних извора буџетских корисника у износу од 64.768.400 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 Буџета за 2012. годину                                                         Трезор   
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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) 6.323.000 6.323.000 0,21%
311712 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене (пренета средства за 
пројекат "Контакт центар за грађане - 
бољи квалитет живота" у оквиру 
EXCHANGE III) 9.442.400 9.442.400 0,31%

311712 Пренета неутрошена средства за 
посебне намене (Фонд талената)   540.000 540.000 0,02%

311712 Пренета неутрошена средства за 
посебне намене (Министарство културе 
за пројекте Музеја) 1.127.415  1.127.415 0,04%

311712 Пренета неутрошена средства за 
посебне намене (Министарство културе 
за матичне функције Библиотеке) 20.000  20.000

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) 11.760.000 11.760.000 0,38%

321311 Нераспоређени вишак прихода и 
примања из ранијих година 10.000.000 36.703.000 46.703.000 1,53%

  Укупно пренета средства: 12.647.405 64.768.400 77.415.805 2,53%  
711000 Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке         
711110 Порез на зараде 1.200.000.000 1.200.000.000 39,29%
711120 Порез на приходе од самосталних 

делатности 105.000.000 105.000.000 3,44%
711140 Порез на приходе од имовине 82.390.000 82.390.000 2,70%
711160 Порез на приходе од осигурања лица 50.000 50.000
711180 Самодоприноси 50.000 2.000.000 2.050.000 0,07%
711190 Порез на друге приходе 102.000.000 102.000.000 3,34%
  Укупно 711000: 1.489.490.000 2.000.000 1.491.490.000 48,83% 
713000 Порез на имовину         
713120 Порез на имовину 175.000.000 175.000.000 5,73%
713310 Порез на наслеђе и поклон 11.750.000 11.750.000 0,38%
713420 Порез на капиталне трансакције 119.600.000 119.600.000 3,92%
  Укупно 713000: 306.350.000 306.350.000 10,03%  
714000 Порез на добра и услуге         
714430 Комунална такса за коришћење 

рекламних паноа  110.000 110.000
714510 Порези, таксе и накнаде на моторна 

возила 55.000.000 55.000.000 1,80%
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1 2 3 4 5 6
714540 Накнаде за коришћење добара од 

општег интереса 12.100.000  12.100.000 0,40%
714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 8.000.000  8.000.000 0,26%
714560 Општинске и градске накнаде 15.500.000  15.500.000 0,51%
  Укупно 714000: 90.710.000  90.710.000 2,97%   
716000 Други порези          
716110 Комунална такса на фирму 65.000.000  65.000.000 2,13%
  Укупно 716000: 65.000.000  65.000.000 2,13%  
731000 Донације од иностраних држава          
731140 Текуће донације од иностраних држава 

у корист нивоа градова   6.350.000 6.350.000 0,21%
731240 Капиталне донације од иностраних 

држава у корист нивоа градова 1.040.000 1.040.000 0,03%
  Укупно 731000: 7.390.000 7.390.000 0,24%   
733000 Трансфери од других нивоа власти          
733141 Ненаменски трансфер од Републике у 

корист нивоа градова 239.000.000  239.000.000 7,82%
733142 Други текући трансфери од Републике 

у корист нивоа градова   55.781.000 55.781.000 1,83%
733241 Капитални наменски трансфери, у 

ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа градова 59.000 59.000

  Укупно 733000: 239.000.000 55.840.000 294.840.000 9,65%   
741000 Приходи од имовине          
741140 Камате на средства консолидованог 

рачуна трезора града 11.500.000  11.500.000 0,38%
741520 Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 1.150.000  1.150.000 0,04%
741530 Накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта 174.700.000  174.700.000 5,72%
  Укупно 741000: 187.350.000  187.350.000 6,13%   
742000 Приходи од продаје добара и услуга          
742140 Приходи од продаје добара или услуга  

од стране тржишних организација у 
корист нивоа градова 53.225.000 135.614.500 188.839.500 6,18%

742240 Таксе у корист нивоа градова (градске 
административне таксе) 10.000.000  10.000.000 0,33%

742250 Таксе у корист нивоа општина (Накнада 
за уређивање грађевинског земљишта) 133.870.000  133.870.000 4,38%

742340 Приходи буџета града од споредне 
продаје добра и услуге које врше 
државне нетржишне јединице 57.595 16.152.000 16.209.595 0,53%

742370 Приходи индиректних корисника 
буџетских средстава који се остварују 
додатним активностима 6.200.000 6.200.000 0,20%

  Укупно 742000: 197.152.595 157.966.500 355.119.095 11,63%
743000 Новчане казне и одузета имовинска 

корист     
743320 Приходи од новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје 14.600.000  14.600.000 0,48%
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743340 Приходи од новчаних казни за 

прекршаје у корист нивоа градова  200.000 200.000 0,01%
  Укупно 743000: 14.800.000 14.800.000 0,48% 
744000 Добровољни трансфери од физичких 

и правних лица         
744140 Текући  добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист 
нивоа градова 21.652.000 21.652.000 0,71%

744240 Капитални  добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист 
нивоа градова 23.500.000 23.500.000 0,77%

  Укупно 744000: 45.152.000 45.152.000 1,48%  
745000 Мешовити и неодређени приходи         
745140 Мешовити и неодређени приходи у 

корист нивоа градова  25.000.000 8.200.000 33.200.000 1,09%
  Укупно 745000: 25.000.000 8.200.000 33.200.000 1,09% 
771000 Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода  
771110 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 13.287.000 13.287.000 0,43%
  Укупно 771000: 13.287.000 13.287.000 0,43% 
781000 Трансфери између буџетских 

корисника на истом нивоу   
781110 Трансфери између буџетских 

корисника на истом нивоу 3.507.000 3.507.000 0,11%
  Укупно 781000: 3.507.000 3.507.000 0,11% 
811000 Примања од продаје непокретности         
811120 Примања од продаје непокретности у 

корист нивоа Републике (примања од 
откупа станова) 1.000.000 1.000.000 0,03%

  Укупно 811000: 1.000.000 1.000.000 0,03% 
822000 Примања од продаје залиха 

производње         
822140 Примања од продаје залиха производње 

у корист нивоа градова 45.000.000 45.000.000 1,47%
  Укупно 822000: 45.000.000 45.000.000 1,47% 
823000 Примања од продаје робе за даљу 

продају         
823140 Примања од продаје робе за даљу 

продају у корист нивоа градова 20.948.000 20.948.000 0,69%
  Укупно 823000: 20.948.000 20.948.000 0,69% 
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 0,07%

  Укупно 921000: 2.000.000 2.000.000 0,07%

  УКУПНИ ПРИХОДИ: 2.629.500.000 425.058.900 3.054.558.900 100,00%
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1 2 3 4 5 6
      

2.  План расхода Буџета 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 594.848.000 139.144.000 733.992.000 24,03%
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 107.597.500 25.658.000 133.255.500 4,36%
413 Накнаде у натури 15.183.000 928.000 16.111.000 0,53%
414 Социјална давања запосленима 8.782.000 15.942.000 24.724.000 0,81%
415 Накнаде трошкова за запослене   1.479.000 1.479.000 0,05%
416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 3.297.000 3.648.000 6.945.000 0,23%
417 Одборнички додатак 6.200.000  6.200.000 0,20%

  Укупно 41: 735.907.500 186.799.000 922.706.500 30,21%
   

42 Коришћење услуга и роба     
421 Стални трошкови 319.862.500 19.736.000 339.598.500 11,12%

422 Трошкови путовања 6.841.045 11.251.000 18.092.045 0,59%

423 Услуге по уговору 77.721.275 29.012.350 106.733.625 3,49%

424 Специјализоване услуге 90.620.000 4.190.000 94.810.000 3,10%

425 Текуће поправке и одржавање 149.747.000 24.015.000 173.762.000 5,69%

426 Материјал 49.581.180 37.272.000 86.853.180 2,84%

  Укупно 42: 694.373.000 125.476.350 819.849.350 26,84%
   

43 Амортизација и употреба средстава за 
рад         

431 Амортизација некретнина и опреме   6.439.000 6.439.000 0,21%

  Укупно 43: 6.439.000 6.439.000 0,21%
   

44 Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања         

441 Отплата домаћих камата 23.910.000  23.910.000 0,78%
444 Пратећи трошкови задуживања 1.000.000  1.000.000 0,03%

  Укупно 44: 24.910.000  24.910.000 0,82%
   

45 Субвенције         
451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 226.410.000 18.600.000 245.010.000 8,02%
  Укупно 45: 226.410.000 18.600.000 245.010.000 8,02%   

46 Донације, дотације и трансфери         
463 Трансфери осталим нивоима власти 424.615.500  424.615.500 13,90%
465 Остале дотације и трансфери 8.000.000 3.025.000 11.025.000 0,36%

  Укупно 46: 432.615.500 3.025.000 435.640.500 14,26%
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1 2 3 4 5 6 
47 Социјално осигурање и социјална 

заштита        
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 54.870.000 1.372.000 56.242.000 1,84%

  Укупно 47: 54.870.000 1.372.000 56.242.000 1,84%  
48 Остали расходи   

481 Дотације невладиним организацијама 188.896.000 2.630.000 191.526.000 6,27%
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 7.866.000 1.431.500 9.297.500 0,30%
483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 4.500.000 180.000 4.680.000 0,15%
484 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока   50.000 50.000 

  Укупно 48: 201.262.000 4.291.500 205.553.500 6,73%  
49 Административни трансфери из 

буџета и средства резерве        
499110 Стална резерва 8.000.000  8.000.000 0,26%
499120 Текућа резерва 20.000.000  20.000.000 0,65%

  Укупно 49: 28.000.000 28.000.000 0,92%  
51 Основна средства        

511 Зграде и грађевински објекти 166.010.980 39.448.000 205.458.980 6,73%
512 Машине и опрема 13.211.020 14.125.050 27.336.070 0,89%
515 Нематеријална имовина 5.330.000 3.383.000 8.713.000 0,29%

  Укупно 51: 184.552.000 56.956.050 241.508.050 7,91%  
52 Залихе        

522 Залихе производње   18.000.000 18.000.000 0,59%
523 Залихе робе за даљу продају   2.800.000 2.800.000 0,09%

  Укупно 52: 20.800.000 20.800.000 0,68%  
54 Природна имовина        

541 Земљиште 5.000.000 1.300.000 6.300.000 0,21%
  Укупно 54: 5.000.000 1.300.000 6.300.000 0,21%  

61 Отплата главнице      
  

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 41.600.000  41.600.000 1,36%

  Укупно 61: 41.600.000 41.600.000 1,36%

  УКУПНИ РАСХОДИ: 2.629.500.000 425.058.900 3.054.558.900 100,00%
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II  ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 3. 
 

 Средства из буџета у износу од 2.629.500.000 динара исказана у колони 9 - Издаци из буџета и 
средства прихода из изворних активности директних и индиректних корисника буџета у износу од 
425.058.900 динара исказана у колони 10 - Издаци из додатних прихода корисника, распоређују се по 
корисницима и врстама издатака, и то: 

 

Посебан део  
План расхода Буџет за 

2011. годину 
РЕБАЛАНС 1 
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Издаци из 
буџета 

 
Издаци 

из 
додатних 
прихода  

Укупни 
издаци 

Структу
ра 

буџет-
ских 

издата-
ка у %

 

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

1 1 00 10006    СКУПШТИНА ГРАДА      

    111   Извршни и законодавни органи      
        
     1 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 3.503.000  3.503.000 0,11%
     2 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 721.500  721.500 0,02%

     3 417000 Одборнички додатак 6.200.000  6.200.000 0,20%

     4 422000 Трошкови путовања 35.000  35.000

     5 423000 Услуге по уговору 5.500.000  5.500.000 0,18%
       Укупно за функцију извршни 

и законодавни органи: 15.959.500  15.959.500 0,52%
       Извори финансирања      
       01 Приходи из буџета  15.959.500      
       УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 15.959.500  15.959.500 0,52%
        

2 1 01 10005    ГРАДОНАЧЕЛНИК      
    111   Извршни и законодавни 

органи      
         
     6 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 3.200.000  3.200.000 0,10%
     7 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 573.000  573.000 0,02%
     8 421000 Стални трошкови 30.000  30.000

     9 422000 Трошкови путовања 1.480.000  1.480.000 0,05%
     10 423000 Услуге по уговору (део ове 

апропријације у износу од 
1.000.000 динара односи се на 
реализацију дела програма за 
унапређење безбедности 
саобраћаја на територији града) 13.420.000  13.420.000 0,44%

     11 424000 Специјализоване услуге 3.500.000  3.500.000 0,11%

     12 426000 Материјали 200.000  200.000 0,01%
     13 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 800.000  800.000 0,03%
       Укупно за функцију извршни 

и законодавни органи: 23.203.000  23.203.000 0,76%
       Извори финансирања      
       01 Приходи из буџета  23.203.000       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
         
    474   Вишенаменски развојни 

пројекти      
         
 2 01 10005    Локални акциони план за 

Роме      
         

     14 422000 Трошкови путовања 400.000  400.000 0,01%

     15 423000 Услуге по уговору 100.000  100.000

     16 424000 Специјализоване услуге 1.500.000  1.500.000 0,05%
     17 481000 Дотације невладиним 

организацијама 4.500.000  4.500.000 0,15%
       Укупно Локални акциони 

план за Роме: 6.500.000  6.500.000 0,21%
       Извори финансирања      
       01 Приходи из буџета  6.500.000      
         
 3 01 10005    Локални акциони план за 

децу      
         
 

   

 18 481000 Дотације невладиним 
организацијама 4.000.000  4.000.000 0,13%

       Укупно Локални акциони 
план за децу: 4.000.000  4.000.000 0,13%

       Извори финансирања      
       01 Приходи из буџета  4.000.000       
         
 4 01 10005    Локални акциони план за 

младе      
         
     19 481000 Дотације невладиним 

организацијама 400.000  400.000 0,01%

     20 481000 Дотације невладиним 
организацијама 1.600.000  1.600.000 0,05%

       Укупно Локални акциони 
план за младе: 2.000.000  2.000.000 0,07%

       Извори финансирања      

       01 Приходи из буџета  2.000.000      
         
    070   Социјална помоћ угроженом 

становништву 
некласификована на другом  
месту      

         
 5 01 10005    Локални акциони план за 

интерно расељена лица и 
избегла лица      

         
     21 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 3.500.000  3.500.000 0,11%

       Укупно Локални акциони 
план za интерно расељена 
лица и избегла лица 3.500.000  3.500.000 0,11%

       Извори финансирања        

       01 Приходи из буџета  3.500.000     

       УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 39.203.000  39.203.000 1,28%
         

3 1 02 05511    ГРАДСКА УПРАВА      

    130   Опште услуге      
         
     22 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених 224.936.000  224.936.000 7,36%

     23 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 41.100.000  41.100.000 1,35%

     24 413000 Накнаде у натури 5.850.000  5.850.000 0,19%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     25 414000 Социјална давања 

запосленима 4.500.000 1.220.000 5.720.000 0,19%
     26 416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 400.000  400.000 0,01%

     27 421000 Стални трошкови 38.493.000 343.000 38.836.000 1,27%
     28 421000 Стални трошкови - за 

пројекат "Контакт центар за 
грађане - бољи квалитет 
живота" у оквиру 
EXCHANGE III 60.500  60.500

     29 421000 Стални трошкови - јавна 
хигијена 93.500.000  93.500.000 3,06%

     30 421000 Стални трошкови - достава 
пореских решења 4.850.000  4.850.000 0,16%

     31 421000 Стални трошкови - 
Канцеларија за младе 290.000  290.000 0,01%

     32 422000 Трошкови путовања 1.750.000 836.000 2.586.000 0,08%

     33 423000 Услуге по уговору 13.170.000  13.170.000 0,43%
     34 423000 Услуге по уговору - 

Канцеларија за младе 1.230.000  1.230.000 0,04%
     35 423000 Услуге по уговору - за 

пројекат "Контакт центар за 
грађане - бољи квалитет 
живота" у оквиру 
EXCHANGE III 3.897.500 1.329.350 5.226.850 0,17%

     36 424000 Специјализоване услуге 1.600.000  1.600.000 0,05%
     37 424000 Специјализоване услуге - 

јавно зеленило 51.000.000  51.000.000 1,67%

     38 424000 Специјализоване услуге -
сахрањивање мртворођених 
беба и НН лица 500.000  500.000 0,02%

     39 424000 Специјализоване услуге - 
обележавање улица 3.500.000  3.500.000 0,11%

     40 424000 Специјализоване услуге - 
стратешка процена утицаја на 
животну средину 1.000.000  1.000.000 0,03%

     41 424000 Специјализоване услуге - 
мртвозорство 2.000.000  2.000.000 0,07%

     42 424000 Специјализоване услуге - 
контрола громобрана и 
рушење бесправно 
изграђених објеката 2.000.000  2.000.000 0,07%

     43 424000 Специјализоване услуге - 
ЗОО хигијеничарска служба 5.500.000  5.500.000 0,18%

     44 425000 Текуће поправке и одржавање 6.430.000 2.602.000 9.032.000 0,30%
     45 425000 Текуће поправке и одржавање 

- атмосферска канализација 5.000.000  5.000.000 0,16%

     46 426000 Материјали 14.832.000 330.000 15.162.000 0,50%
     47 426000 Материјали - обрасци за 

матичне књиге 5.500.000  5.500.000 0,18%
     48 482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 700.000  700.000 0,02%
     49 483000 Новчане казне и пенали по 

решењима судова 4.500.000  4.500.000 0,15%

         

         
     50 511000 Зграде и грађевински објекти 5.433.000 10.358.000 15.791.000 0,52%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(део ове апропријације у 
износу од 4.033.000 динара, 
односи се на учешће од 10% у 
финансирању објеката од 
јавног интереса и то за 
реконструкцију објекта 
"Дечија радост" у износу од 
3.873.000 динара и 
реконструкцију зграде "Стари 
занати" у износу од 160.000 
динара)

     51 512000 Машине и опрема 8.767.000 4.564.050 13.331.050 0,44%

     52 515000 Нематеријална имовина 2.550.000 2.068.000 4.618.000 0,15%

       Укупно за функцију опште 
услуге: 554.839.000 23.650.400 578.489.400 18,94%

       Извори финансирања      

       01 Приходи из буџета 554.839.000     

       04 Сопствени приходи 
буџетских корисника 
(Стамбени део)  1.200.000    

       07 Донације од осталих нивоа 
власти (републички буџет - 
рефундација расхода за 
боловање)  1.000.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих  година 
(стамбени део)  11.760.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих  година 
(сопствена средства за 
обрачунату амортизацију)  15.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих  година 
(пренета средства за 
боловање)  233.000    

       15 Неутрошена средства 
донација из претходних 
година (пренета средства за 
пројекат "Контакт центар за 
грађане - бољи квалитет 
живота" у оквиру 
EXCHANGE III)   9.442.400     

         
 2 02 05511    Градска изборна комисија      

    130   Опште услуге      

     53 421000 Стални трошкови 140.000  140.000

     54 422000 Трошкови путовања 40.000  40.000

     55 423000 Услуге по уговору 3.040.000  3.040.000 0,10%

     56 426000 Материјали 770.000  770.000 0,03%

       Укупно Градска изборна 
комисија: 3.990.000   3.990.000 0,13%

       Извори финансирања  
       01 Приходи из буџета 3.990.000   
         
 3 02 05511    Трансакције везане за јавни 

дуг      

    170   Трансакције јавног дуга      
         
     57 421000 Стални трошкови 600.000  600.000 0,02%
     58 441000 Отплата домаћих камата (за 

кредит код "Unicredit bank") 18.000.000  18.000.000 0,59%
     59 441000 Отплата домаћих камата (за 5.910.000  5.910.000 0,19%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

кредит код Фонда за развој) 
     60 444000 Пратећи трошкови 

задуживања 1.000.000  1.000.000 0,03%
     61 611000 Отплата главнице домаћим 

кредито-рима (за кредит код 
"Unicredit bank") 31.600.000  31.600.000 1,03%

     62 611000 Отплата главнице домаћим 
кредито-рима (за кредит код 
Фонда за развој) 10.000.000  10.000.000 0,33%

       Укупно Трансакције везане 
за јавни дуг: 67.110.000   67.110.000 2,20%

       Извори финансирања      
       01 Приходи из буџета  67.110.000       
         
 4 02 05511    Превенција и одклањање 

последица елементарних 
непогода и других 
ванредних ситуација      

    160   Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту      

         
     63 423000 Услуге по уговору 1.100.000  1.100.000 0,04%
     64 424000 Специјализоване услуге - 

стрелци противградне 
заштите 5.000.000  5.000.000 0,16%

     65 424000 Специјализоване услуге  500.000  500.000 0,02%

     66 425000 Текуће поправке и одржавање 700.000  700.000 0,02%

     67 426000 Материјали 700.000  700.000 0,02%
     68 484000 Накнада штете за повреде или 

штете настале услед 
елементарних непогода или 
других природних узрока  

       Укупно Превенција и 
одклањање последица 
елементарних непогода и 
других ванредних 
ситуација: 8.000.000  8.000.000 0,26%

       Извори финансирања        
       01 Приходи из буџета  8.000.000      
         

 5 02 05511    Средства резерве      

    130   Опште услуге      
         
     69 499000 Средства резерве - стална 

резерва 8.000.000  8.000.000 0,26%
     70 499000 Средства резерве - текућа 

резерва 20.000.000  20.000.000 0,65%
       Укупно Средства резерве: 28.000.000  28.000.000 0,92%
       Извори финансирања      
       01 Приходи из буџета  28.000.000       
         
 6 03 80665 

 

  Буџетски фонд за 
популациону политику      

    040   Породица и деца      
         
     71 423000 Услуге по уговору -

истраживања и стручна 
предавања у циљу праћења 
потреба породица са децом 80.000  80.000

     72 423000 Услуге по уговору - поклон 130.000  130.000
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пакет за децу рођену на дан 
01.01. 

     73 423000 Услуге по уговору - поклон 
пакет за новорођенчад 5.000.000  5.000.000 0,16%

     74 423000 Услуге по уговору - књиге за 
трећег и четвртог ђака и 
поклон за ђаке прваке 5.500.000  5.500.000 0,18%

     75 472000 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета - Акција треће дете 1.200.000  1.200.000 0,04%

     76 472000 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета - Акција четврто и 
свако наредно дете 1.000.000  1.000.000 0,03%

     77 472000 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета - помоћ незапосле-
ним породиљама 30.000.000  30.000.000 0,98%

     78 472000 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета - помоћ паровима за 
покушај вантелесне оплодње 1.000.000  1.000.000 0,03%

       Укупно Буџетски фонд за 
популациону политику: 43.910.000  43.910.000 1,44%

       Извори финансирања        

       01 Приходи из буџета 43.910.000      
         
 7 04 80664 

 

  Буџетски фонд за 
финансирање активне 
политике запошљавања      

    050   Незапосленост      
         
     79 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти 45.000.000  45.000.000 1,47%
       Укупно Буџетски фонд за 

финансирање активне 
политике запошљавања: 45.000.000  45.000.000 1,47%

       Извори финансирања         

       01 Приходи из буџета 45.000.000       
         
 8 05 80663    Буџетски фонд за 

подстицање развоја 
пољопривреде      

    421   Пољопривреда      
         
     80 421000 Стални трошкови 1.895.000  1.895.000 0,06%

     81 423000 Услуге по уговору 4.305.000  4.305.000 0,14%

     82 451000 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 29.000.000  29.000.000 0,95%

       Укупно Буџетски фонд за 
подстицање развоја 
пољопривреде: 35.200.000  35.200.000 1,15%

       Извори финансирања         

       01 Приходи из буџета 35.200.000       
         
 9 06 10076    Буџетски фонд за заштиту 

животне средине      

    560   Заштита животне средине 
некласификована на другом 
месту      

         
     83 421000 Стални трошкови 1.200.000  1.200.000 0,04%

     84 423000 Услуге по уговору 1.550.000  1.550.000 0,05%

     85 424000 Специјализоване услуге  11.400.000  11.400.000 0,37%

     86 426000 Материјали 3.350.000  3.350.000 0,11%

     87 451000 Субвенције јавним 9.000.000  9.000.000 0,29%
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нефинансијским предузећима 
и организацијама  

       Укупно Буџетски фонд за 
заштиту животне средине: 26.500.000  26.500.000 0,87%

       Извори финансирања        
       01 Приходи из буџета  26.500.000      
         

 10 07 05510    Стални трошкови      

    130   Опште услуге      
         
     88 421000 Стални трошкови 4.400.000  4.400.000 0,14%

       Укупно Стални трошкови: 4.400.000  4.400.000 0,14%
       Извори финансирања         
       01 Приходи из буџета  4.400.000       
          
 11 08 05512    Служба месних заједница и 

месне заједнице      

    130   Опште услуге      
         
     89 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 30.438.000 2.000.000 32.438.000 1,06%
         
     90 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 5.448.000 360.000 5.808.000 0,19%

     91 413000 Накнаде у натури 993.000  993.000 0,03%

     92 414000 Социјална давања 
запосленима 350.000 1.100.000 1.450.000 0,05%

     93 416000 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 566.000  566.000 0,02%

     94 421000 Стални трошкови 3.820.000 4.090.000 7.910.000 0,26%

     95 422000 Трошкови путовања 410.000 280.000 690.000 0,02%

     96 423000 Услуге по уговору 80.000 3.010.000 3.090.000 0,10%

      424000 Специјализоване услуге  2.280.000 2.280.000 0,07%

     97 425000 Текуће поправке и одржавање 225.000 10.400.000 10.625.000 0,35%

     98 426000 Материјали 220.000 2.730.000 2.950.000 0,10%

     99 451000 Субвенције јавним 
нефинанјским предузећима и 
организацијама - (средства 
грађана од самодоприноса) 50.000 18.600.000 18.650.000 0,61%

      472000 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета  100.000 100.000

      481000 Дотације невладиним 
огранизацијама  1.900.000 1.900.000 0,06%

     100 482000 Порези, обавезне таксе и 
казне 300.000 300.000 600.000 0,02%

      483000 Новчане казне и пенали по 
решењима судова  100.000 100.000

      484000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету услед 
елементарних непогода или 
других природних узрока  50.000 50.000

      511000 Зграде и грађевински објекти  8.800.000 8.800.000 0,29%

     101 512000 Машине и опрема 1.230.000 800.000 2.030.000 0,07%

      515000 Нематеријална имовина  100.000 100.000

      541000 Земљиште  1.300.000 1.300.000 0,04%

       Укупно Служба месних 
заједница и месне 
заједнице: 44.130.000 58.300.000 102.430.000 3,35%

       Извори финансирања         
       01 Приходи из буџета  44.130.000     
       04 Сопствени приходи   21.100.000    
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буџетских корисника 
       07 Донације од осталих нивоа 

власти (републички буџет - 
рефундација расхода за 
боловање)   1.000.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
(сопствена средства)   36.200.000     

         
       Култура      

    820   Услуге културе      
         
 12 09 05573    Историјски архив      
         
     102 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 20.695.000 2.356.000 23.051.000 0,75%
     103 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 3.705.000 480.000 4.185.000 0,14%

     104 413000 Накнаде у натури 615.000 220.000 835.000 0,03%
     105 414000 Социјална давања 

запосленима 230.000 65.000 295.000 0,01%
     106 416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 241.000 373.000 614.000 0,02%
     107 421000 Стални трошкови 1.864.000 433.000 2.297.000 0,08%

     108 422000 Трошкови путовања 45.000 240.000 285.000 0,01%

     109 423000 Услуге по уговору 371.000 277.000 648.000 0,02%

      424000 Специјализоване услуге  140.000 140.000

     110 425000 Текуће поправке и одржавање 58.000 352.000 410.000 0,01%

     111 426000 Материјали 211.000 379.000 590.000 0,02%

      431000 Амортизација некретнина и 
опреме  80.000 80.000

     112 482000 Порези, обавезне таксе и 
казне 280.000 14.000 294.000 0,01%

      511000 Зграде и грађевински објекти  100.000 100.000

     113 512000 Машине и опрема 260.000 317.000 577.000 0,02%

     114 515000 Нематеријална имовина 50.000 100.000 150.000

       Укупно Историјски архив: 28.625.000 5.926.000 34.551.000 1,13%

       Извори финансирања         

       01 Приходи из буџета  28.625.000     

       02 Трансфер између 
корисника на истом нивоу - 
СО Трстеник   3.507.000    

       04 Сопствени приходи 
буџетских корисника   2.402.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
(средства за обрачунату 
амортизацију)   17.000     

          
 13 10 05574    Крушевачко позориште      
         
     115 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 31.301.000  31.301.000 1,02%
     116 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 5.614.000  5.614.000 0,18%
     117 413000 Накнаде у натури 190.000 30.000 220.000 0,01%
     118 414000 Социјална давања 

запосленима 280.000 1.030.000 1.310.000 0,04%
     119 416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 335.000 400.000 735.000 0,02%

     120 421000 Стални трошкови 6.265.000 1.250.000 7.515.000 0,25%
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     121 422000 Трошкови путовања 1.350.000 5.715.000 7.065.000 0,23%

     122 423000 Услуге по уговору 5.010.000 5.580.000 10.590.000 0,35%

      424000 Специјализоване услуге  50.000 50.000

     123 425000 Текуће поправке и одржавање 75.000 270.000 345.000 0,01%

     124 426000 Материјали 715.000 660.000 1.375.000 0,05%
      431000 Амортизација некретнина и 

опреме  280.000 280.000 0,01%
     125 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 50.000  50.000
     126 482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 310.000 105.000 415.000 0,01%
      483000 Новчане казне и пенали по 

решењима судова  60.000 60.000
     127 511000 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 690.000 2.190.000 0,07%

      512000 Машине и опрема  510.000 510.000 0,02%

       Укупно Крушевачко 
позориште: 52.995.000 16.630.000 69.625.000 2,28%

       Извори финансирања       
       01 Приходи из буџета  52.995.000     
       04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   14.660.000    
       07 Донације од осталих нивоа 

власти (републички буџет - 
рефундација расхода за 
боловање)   900.000    

       07 Донације од осталих нивоа 
власти (републички буџет)   700.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
(средства за обрачунату 
амортизацију)   370.000     

         
 14 11 05575    Културни центар      
         
     128 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 18.980.000 9.250.000 28.230.000 0,92%
     129 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 3.484.000 1.660.000 5.144.000 0,17%

     130 413000 Накнаде у натури 265.000 170.000 435.000 0,01%
     131 414000 Социјална давања 

запосленима 350.000 890.000 1.240.000 0,04%
      415000 Накнаде трошкова за 

запослене  600.000 600.000 0,02%
     132 416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 98.000 95.000 193.000 0,01%

     133 421000 Стални трошкови 7.278.000 1.385.000 8.663.000 0,28%

     134 422000 Трошкови путовања 310.000 190.000 500.000 0,02%

     135 423000 Услуге по уговору 2.800.000 2.085.000 4.885.000 0,16%

     136 424000 Специјализоване услуге 15.000 1.030.000 1.045.000 0,03%

     137 425000 Текуће поправке и одржавање 607.000 360.000 967.000 0,03%

     138 426000 Материјали 395.000 805.000 1.200.000 0,04%
      431000 Амортизација некретнина и 

опреме  500.000 500.000 0,02%
      465000 Остале дотације и трансфери  25.000 25.000
     139 482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 50.000 50.000 100.000
      483000 Новчане казне и пенали по 

решењима судова  20.000 20.000
     140 511000 Зграде и грађевински објекти 50.000  50.000

      512000 Машине и опрема  900.000 900.000 0,03%
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     141 515000 Нематеријална имовина 350.000  350.000 0,01%

      523000 Залихе робе за даљу продају  2.000.000 2.000.000 0,07%

       Укупно Културни центар: 35.032.000 22.015.000 57.047.000 1,87%

       Извори финансирања         

       01 Приходи из буџета  35.032.000     
       04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   20.410.000    
       07 Донације од осталих нивоа 

власти (републички буџет - 
рефундација расхода за 
боловање)   540.000    

       07 Донације од осталих нивоа 
власти (републички буџет)       

       08 Донације од невладиних 
организација и појединаца   5.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
(сопствена средства)   160.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
(средства за обрачунату 
амортизацију)   900.000     

         
 15 12 05576    Народна библиотека      
         
     142 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених

17.680.000  17.680.000 0,58%

     143 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 3.276.000  3.276.000 0,11%

     144 413000 Накнаде у натури 300.000 8.000 308.000 0,01%
     145 414000 Социјална давања 

запосленима 162.000  162.000 0,01%
      415000 Накнаде трошкова за 

запослене  79.000 79.000
     146 416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 207.000  207.000 0,01%
     147 421000 Стални трошкови 2.080.000 258.000 2.338.000 0,08%

     148 422000 Трошкови путовања 28.000 415.000 443.000 0,01%

     149 423000 Услуге по уговору (део ове 
апропријације у износу од 
10.000 динара односи се на 
пренета средства Министар-
ства културе из 2010. године 
за матичне функције библио-
теке и  у износу од 10.000 ди-
нара  на пренета средства 
Министарства културе из 
2011. године за матичне 
функције библиотеке) 284.000 370.000 654.000 0,02%

      424000 Специјализоване услуге  10.000 10.000

     150 425000 Текуће поправке и одржавање 74.000 81.000 155.000 0,01%

     151 426000 Материјали 80.000 400.000 480.000 0,02%

      431000 Амортизација некретнина и 
опреме  30.000 30.000

     152 512000 Машине и опрема 278.000 140.000 418.000 0,01%

     153 515000 Нематеријална имовина 1.500.000 400.000 1.900.000 0,06%

       Укупно Народна 
библиотека: 25.949.000 2.191.000 28.140.000 0,92%

       Извори финансирања      

       01 Приходи из буџета  25.929.000     

       04 Сопствени приходи  1.770.000    
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буџетских корисника
       07 Донације од осталих нивоа 

власти (републички буџет )  400.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
(пренета средства 
Министарства културе из 
2010. и 2011. године  за 
матичне функције 
Библиотеке) 20.000     

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
(средства за обрачунату 
амортизацију)   21.000     

         
 16 13 05577    Народни музеј      
         
     154 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 25.453.000  25.453.000 0,83%

     155 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 4.557.000  4.557.000 0,15%

     156 413000 Накнаде у натури 450.000  450.000 0,01%

     157 414000 Социјална давања 
запосленима 350.000 1.500.000 1.850.000 0,06%

     158 416000 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 525.000  525.000 0,02%

     159 421000 Стални трошкови (део ове 
апропријације у износу од 
5.000 динара односи се на 
пренета средства 
Министарства културе из 
2011. године за пројекат "60 
година Народног музеја") 3.538.000 348.000 3.886.000 0,13%

     160 422000 Трошкови путовања (део ове 
апропријације односи се на 
пренета средства 
Министарства културе из 
2011. године и то за пројекат 
"Истраживање мојсињско-
послонског комплекса" у 
износу од 16.400 динара  и за 
пројекат "Бедем" у износу од 
20.645 динара) 287.045 185.000 472.045 0,02%

     161 423000 Услуге по уговору (део ове 
апропријације односи се на 
пренета средства 
Министарства културе из 
2011. године и то за пројекат 
"Улога појединца у 
друштвеном животу 
крушевачке вароши с краја 
19. и у првој половини 20. 
века" у износу од 226.450 
динара, за пројекат "60 
година Народног музеја" у 
износу од 293.000 динара, за 
пројекат "Истраживање 
мојсињско-послонског 
комплекса" у износу од 
49.399 динара  и за пројекат 
"Бедем" у износу од 2.795 
динара) 2.641.775 391.000 3.032.775 0,10%
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     162 425000 Текуће поправке и одржавање 252.000 65.000 317.000 0,01%

     163 426000 Материјали (део ове 
апропријације односи се на 
пренета средства 
Министарства културе из 
2011. године и то за пројекат 
"60 година Народног музеја" 
у износу од 102.000 динара, за 
пројекат "Истраживање 
мојсињско-послонског 
комплекса" у износу од 8.754 
динара  и за пројекат  
"Бедем" у износу од 2.426 
динара) 387.180 170.000 557.180 0,02%

      431000 Амортизација некретнина и 
опреме  79.000 79.000

     164 482000 Порези, обавезне таксе и 
казне 5.000 12.500 17.500

     165 511000 Зграде и грађевински објекти 17.289.980  17.289.980 0,57%

     166 512000 Машине и опрема (део ове 
апропријације у износу од 
400.546 динара односи се на 
пренета средства 
Министарства културе из 
2011. године за пројекат 
"Опремање депоа") 869.020  869.020 0,03%

     167 515000 Нематеријална имовина 330.000 15.000 345.000 0,01%

      523000 Залихе робе за даљу продају  100.000 100.000

       Укупно Народни музеј : 56.935.000 2.865.500 59.800.500 1,96%

       Извори финансирања      

       01 Приходи из буџета  55.807.585     

       04 Сопствени приходи 
буџетских корисника  1.365.500    

       07 Донације од осталих нивоа 
власти (републички буџет - 
рефундација расхода за 
боловање)  1.500.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
(пренета средства 
Министарства културе из 
2011. године за пројекте: 
"Бедем" у износу од  25.866 
динара, "Истраживање 
мојсињско-послонског 
комплекса" у износу од 
74.553 динара, "Опремање 
депоа" у износу од 400.546 
динара, "Улога појединца у 
друштвеном животу 
крушевачке вароши с краја 
19. и у првој половини 20. 
века" у износу од 226.450 
динара и "60 година Народног 
музеја" у износу од 400.000 
динара)  1.127.415       

         

            

 17 14 80885    Установа у култури      
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"Културно просветна 
заједница"

         
     168 411000 Плате,  додаци и накнаде 

запослених 9.631.000  9.631.000 0,32%
     169 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 1.725.000  1.725.000 0,06%
     170 413000 Накнаде у натури 130.000  130.000
     171 414000 Социјална давања 

запосленима 50.000 447.000 497.000 0,02%
     172 416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 60.000  60.000
     173 421000 Стални трошкови 518.000 30.000 548.000 0,02%

     174 422000 Трошкови путовања 178.000 30.000 208.000 0,01%

     175 423000 Услуге по уговору 3.280.000  3.280.000 0,11%

     176 425000 Текуће поправке и одржавање 42.000 10.000 52.000

     177 426000 Материјали 340.000  340.000 0,01%

     178 472000 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 30.000  30.000

     179 482000 Порези, обавезне таксе и казне 16.000  16.000
     180 511000 Зграде и грађевински објекти 70.000  70.000

     181 512000 Машине и опрема 65.000  65.000

       Укупно Установа у култури 
"Културно просветна 
заједница": 16.135.000 517.000 16.652.000 0,55%

       Извори финансирања      

       01 Приходи из буџета  16.135.000     

       07 Донације од осталих нивоа 
власти (републички буџет - 
рефундација расхода за 
боловање)  447.000    

       08 Донације од невладиних 
организација и појединаца  70.000    

       Укупно култура: 215.671.000 50.144.500 265.815.500 8,70%
         
       Друштвена брига о деци      

 18 15 05572    Установа "Ната Вељковић"      

    040   Породица и деца      
         
     182 411000 Плате, додаци и накнаде за-

послених  (део ове апропри-
јације у износу од 4.695.000 
динара односи се на плате 
васпитача чије су групе при-
времено укинуте од стране 
Министарства просвете) 144.017.000 106.233.000 250.250.000 8,19%

     183 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца (део ове 
апропријације у износу од 
805.000 динара односи се на 
доприносе за  плате васпитача 
чије су групе привремено 
укинуте од стране 
Министарства просвете) 25.753.000 18.842.000 44.595.000 1,46%

     184 413000 Накнаде у натури (део ове 
апропријације у износу од 
1.500.000 динара односи се на 
превоз васпитача чије су групе 
привремено укинуте од стране 
Министарства просвете) 5.500.000  5.500.000 0,18%

     185 414000 Социјална давања 2.000.000 6.050.000 8.050.000 0,26%
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запосленима 
      415000 Накнаде трошкова за 

запослене  800.000 800.000 0,03%
      416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи  1.210.000 1.210.000 0,04%
     186 421000 Стални трошкови 45.005.000 8.410.000 53.415.000 1,75%

      422000 Трошкови путовања 640.000 640.000 0,02%

     187 423000 Услуге по уговору 100.000 7.200.000 7.300.000 0,24%

     188 424000 Специјализоване услуге 1.600.000 40.000 1.640.000 0,05%

      425000 Текуће поправке и одржавање 5.240.000 5.240.000 0,17%

     189 426000 Материјали 19.636.000 26.913.000 46.549.000 1,52%
      431000 Амортизација некретнина и 

опреме  5.400.000 5.400.000 0,18%
      481000 Дотације невладиним 

огранизацијама 480.000 480.000 0,02%
     190 482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 4.990.000 800.000 5.790.000 0,19%
     191 511000 Зграде и грађевински објекти 3.668.000  3.668.000 0,12%

     192 512000 Машине и опрема 1.575.000 4.650.000 6.225.000 0,20%

      515000 Нематеријална имовина  350.000 350.000 0,01%

      522000 Залихе прооизводње 18.000.000 18.000.000 0,59%

      523000 Залихе робе за даљу продају 700.000 700.000 0,02%

       Укупно Установа "Ната 
Вељковић": 253.844.000 211.958.000 465.802.000 15,25%

       Извори финансирања      

       01 Приходи из буџета  253.844.000     
       04 Сопствени приходи 

буџетских корисника  149.258.000    
       07 Донације од осталих нивоа 

власти (републички буџет - 
рефундација расхода за 
боловање)  5.500.000    

       07 Донације од осталих нивоа 
власти (републички буџет)  46.000.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
(средства за обрачунату 
амортизацију)  5.000.000    

       16 Родитељски динар за 
ваннаставне активности  6.200.000    

       Укупно друштвена брига о 
деци: 253.844.000 211.958.000 465.802.000 15,25%

          
       Социјална заштита      

    070   Социјална помоћ угроженом 
становништву 
некласификована на другом 
месту      

         
 19 16 00231    Центар за социјални рад      
         
     193 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) за 
текуће расходе 16.484.000  16.484.000 0,54%

     194 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(по градској одлуци о 
правима у социјалној заштити 
грађана) 45.093.000  45.093.000 1,48%

     195 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 1.190.000  1.190.000 0,04%
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за инвестиционе расходе

       Укупно Центар за 
социјални рад: 62.767.000  62.767.000 2,05%

       Извори финансирања       

       01 Приходи из буџета 62.767.000       
         
 20 17 00184    Геронтолошки центар      
         
     196 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) 747.000  747.000 0,02%
       Укупно Геронтолошки 

центар: 747.000  747.000 0,02%
       Извори финансирања        
       01Приходи из буџета 747.000      
         
 21 18 00000    Народна кухиња 

(преко Црвеног крста)      
         
     197 481000 Дотације невладиним 

организацијама 12.500.000  12.500.000 0,41%
       Укупно за Народну кухињу: 12.500.000  12.500.000 0,41%
       Извори финансирања         
       01 Приходи из буџета  12.500.000       
         
    090   Социјалне заштита 

некласификована на другом 
месту      

         
 22 19 80829    Установа "Центар за особе 

са инвалидитетом"      
         
     198 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 2.480.000  2.480.000 0,08%
     199 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 445.000  445.000 0,01%

     200 413000 Накнаде у натури 75.000  75.000

     201 421000 Стални трошкови 396.000  396.000 0,01%

     202 422000 Трошкови путовања 30.000  30.000

     203 423000 Услуге по уговору 30.000  30.000

     204 425000 Текуће поправке и одржавање 83.000  83.000

     205 426000 Материјали 140.000  140.000
     206 472000 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 300.000  300.000 0,01%
     207 482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 5.000  5.000

     208 512000 Машине и опрема 67.000  67.000
       Укупно Установа "Центар 

за особе са инвалидитетом": 4.051.000  4.051.000 0,13%
       Извори финансирања       
       01 Приходи из буџета  4.051.000       
         

 23 20 00000    Стратегија реформе 
социјалне заштите      

         
     209 465000 Остале дотације и трансфери  8.000.000  8.000.000 0,26%
       Укупно Стратегија реформе 

социјалне заштите: 8.000.000  8.000.000 0,26%
       Извори финансирања        
       01 Приходи из буџета  8.000.000     
       Укупно социјална заштита: 88.065.000  88.065.000 2,88%
         
       Физичка култура      
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    810   Услуге рекреације и спорта      
         
 24 21 00000    Спортски центар      
         
     210 481000 Дотације невладиним 

организацијама (за текуће 
расходе) 61.696.000  61.696.000 2,02%

     211 481000 Дотације невладиним 
организацијама (за 
инвестиционе расходе) 15.000.000  15.000.000 0,49%

       Укупно Спортски центар: 76.696.000  76.696.000 2,51%
       Извори финансирања      
       01 Приходи из буџета  76.696.000     

       Укупно физичка култура: 76.696.000  76.696.000 2,51%
         
       Основно образовање      

    912   Основно образовање      
         
 25 22 00669    ОШ "Брана Павловић" 

Коњух      
     212 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 8.110.000  8.110.000 0,27%

     213 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(капитални трансфери) 4.200.000  4.200.000 0,14%

       Укупно ОШ "Брана 
Павловић" Коњух: 12.310.000  12.310.000 0,40%

         
 26 23 00670    ОШ "Бранко Радичевић"      

     214 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 8.653.000  8.653.000 0,28%

     215 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(капитални трансфери) 1.620.000  1.620.000 0,05%

       Укупно ОШ "Бранко 
Радичевић":  10.273.000  10.273.000 0,34%

         
 27 24 00671    ОШ "Васа Пелагић" Падеж      

     216 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 7.896.000  7.896.000 0,26%

     217 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(капитални трансфери) 1.540.000  1.540.000 0,05%

       Укупно ОШ "Васа 
Пелагић" Падеж: 9.436.000  9.436.000 0,31%

         
 28 25 00672    ОШ "Велизар Станковић 

Корчагин" В. Шиљеговац      
     218 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 15.760.000  15.760.000 0,52%

     219 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(капитални трансфери) 1.120.000  1.120.000 0,04%

       Укупно ОШ "Велизар 
Станковић Корчагин" В. 
Шиљеговац: 16.880.000  16.880.000 0,55%

         
 29 26 00673    ОШ "Владислав Савић      
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Јан" Паруновац 
     220 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 9.233.000  9.233.000 0,30%

     221 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 3.030.000  3.030.000 0,10%

       Укупно ОШ "Владислав 
Савић Јан" Паруновац: 12.263.000  12.263.000 0,40%

         

 30 27 00674    ОШ "Вук Караџић"      

     222 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 9.902.000  9.902.000 0,32%

     223 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 3.700.000  3.700.000 0,12%

       Укупно ОШ "Вук 
Караџић": 13.602.000  13.602.000 0,45%

         
 31 28 00675    ОШ "Доситеј Обрадовић"      

     224 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 8.431.000  8.431.000 0,28%

     225 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 2.520.000  2.520.000 0,08%

       Укупно ОШ "Доситеј 
Обрадовић": 10.951.000  10.951.000 0,36%

         

 32 29 00676    ОШ "Драгомир Марковић"      

     226 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 13.191.000  13.191.000 0,43%

     227 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 620.000  620.000 0,02%

       Укупно ОШ "Драгомир 
Марковић": 13.811.000  13.811.000 0,45%

         
 33 30 00677    ОШ "Станислав Бинички" 

Јасика      
     228 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 11.208.000  11.208.000 0,37%

     229 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 2.130.000  2.130.000 0,07%

       Укупно ОШ "Станислав 
Бинички" Јасика: 13.338.000  13.338.000 0,44%

         
 34 31 00678    ОШ "Јован Јовановић 

Змај"      

     230 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 11.863.000  11.863.000 0,39%

     231 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 1.716.800  1.716.800 0,06%

       Укупно ОШ "Јован 
Јовановић Змај": 13.579.800  13.579.800 0,44%

         
 35 32 00679    ОШ "Јован Поповић"      
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     232 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 10.013.700  10.013.700 0,33%

     233 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 3.140.000  3.140.000 0,10%

       Укупно ОШ "Јован 
Поповић": 13.153.700  13.153.700 0,43%

         
 36 33 00680    ОШ "Кнез Лазар" Велики 

Купци      
     234 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 7.316.000  7.316.000 0,24%

     235 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 3.760.000  3.760.000 0,12%

       Укупно ОШ "Кнез Лазар" 
Велики Купци:  11.076.000  11.076.000 0,36%

         
 37 34 00681    ОШ "Нада Поповић"      

     236 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 12.641.000  12.641.000 0,41%

     237 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 3.140.000  3.140.000 0,10%

       Укупно ОШ "Нада 
Поповић": 15.781.000  15.781.000 0,52%

         
 38 35 00682    ОШ "Деспот  Стефан" 

Горњи Степош  
     238 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 7.407.000  7.407.000 0,24%

     239 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(капитални трансфери) 2.620.000  2.620.000 0,09%

       Укупно ОШ "Деспот 
Стефан" Горњи Степош: 10.027.000  10.027.000 0,33%

         
 39 36 00683    ОШ "Свети Сава" Читлук      

     240 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 8.627.000  8.627.000 0,28%

     241 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 25.052.000  25.052.000 0,82%

       Укупно ОШ "Свети Сава" 
Читлук: 33.679.000  33.679.000 1,10%

         
 40 37 00684    ОШ "Страхиња Поповић" 

Дворане      
     242 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 6.602.000  6.602.000 0,22%

     243 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 320.000  320.000 0,01%

       Укупно ОШ "Страхиња 
Поповић" Дворане: 6.922.000  6.922.000 0,23%

         
 41 38 00685    ОШ "Жабаре" Жабаре      
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     244 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 9.168.000  9.168.000 0,30%

     245 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 890.000  890.000 0,03%

       Укупно ОШ "Жабаре" 
Жабаре: 10.058.000  10.058.000 0,33%

         
 42 39 01573    Школа за ученике 

оштећеног вида "Вељко 
Рамадановић" Земун      

     246 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 330.000  330.000 0,01%

       Укупно Школа за ученике 
оштећеног вида "Вељко 
Рамадановић" Земун: 330.000  330.000 0,01%

         
 43 40 01580    Специјална школа за 

основно и средње 
образовање"Веселин 
Николић"      

     247 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 7.945.000  7.945.000 0,26%

     248 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(капитални трансфери) 2.180.000  2.180.000 0,07%

       Укупно школа "Веселин 
Николић": 10.125.000  10.125.000 0,33%

          

 44 41 01582    Специјална школа са домом 
ученика "Бубањ" Ниш     

     249 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 250.000  250.000 0,01%

       Укупно Специјална школа 
са домом ученика "Бубањ" 
Ниш: 250.000   250.000 0,01%

         

 45 42 01586    Школа за децу оштећеног 
слуха  "11. мај" Јагодина      

     250 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 1.100.000  1.100.000 0,04%

       Укупно Школа за децу 
оштећеног слуха "11. мај" 
Јагодина: 1.100.000  1.100.000 0,04%

         

 46 43 01620    Музичка школа за основно 
и средње образовање 
"Стеван Христић"      

     251 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 4.230.000  4.230.000 0,14%

     252 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(капитални трансфери) 1.240.000  1.240.000 0,04%

       Укупно Музичка школа 
"Стеван Христић": 5.470.000  5.470.000 0,18%

         
         
 47 44 01970    Школа за музичке таленте у      
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Ћуприји
     253 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 100.000  100.000

       Укупно Школа за музичке 
таленте у Ћуприји: 100.000  100.000

       Извори финансирања за 
основне школе         

       01 Приходи из буџета 244.515.500       
         

 48 45 05578    Народни универзитет      

    960   Помоћне услуге  образовању      
         
   

  

 411000 Плате,  додаци и накнаде 
запослених 19.000.000 19.000.000 0,62%

   

  

 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 4.260.000 4.260.000 0,14%

      413000 Накнаде у натури 180.000 180.000 0,01%

   

  

 414000 Социјална давања 
запосленима 1.460.000 1.460.000 0,05%

   

  

254 416000 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 100.000 120.000 220.000 0,01%

     255 421000 Стални трошкови 2.556.000 1.310.000 3.866.000 0,13%

      422000 Трошкови путовања 50.000 50.000

      423000 Услуге по уговору 510.000 510.000 0,02%

      424000 Специјализоване услуге  110.000 110.000

      425000 Текуће поправке и одржавање  800.000 800.000 0,03%

      426000 Материјали  150.000 150.000

   

  

 431000 Амортизација некретнина и 
опреме 50.000 50.000

   

  

 482000 Порези, обавезне таксе и 
казне 40.000 40.000

       Укупно Народни  
универзитет: 2.656.000 28.040.000 30.696.000 1,00%

       Извори финансирања       

       01 Приходи из буџета 2.656.000     

       04 Сопствени приходи 
буџетских корисника  18.490.000    

       07 Донације од осталих нивоа 
власти (републички буџет - 
рефундација расхода за 
боловање)  700.000    

       07 Донације од осталих нивоа 
власти (републички буџет )  8.740.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих  година 
(сопствена средства)  110.000    

       Укупно основно 
образовање: 247.171.500 28.040.000 275.211.500 9,01%

         
            
            
            
            
            

       Средње образовање:      

    920   Средње образовање      
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 49 46 01704    Гимназија      
     256 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 12.235.000  12.235.000 0,40%

     257 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 2.470.000  2.470.000 0,08%

       Укупно Гимназија: 14.705.000  14.705.000 0,48%
         
 50 47 01879    Економско-трговинска 

школа      
     258 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 7.387.000  7.387.000 0,24%

     259 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 1.580.000  1.580.000 0,05%

       Укупно Економско 
трговинска школа: 8.967.000  8.967.000 0,29%

         
 51 48 01880    Машинско -

електротехничка школа      
     260 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 15.845.000  15.845.000 0,52%

     261 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике)  
(капитални трансфери) 1.180.000  1.180.000 0,04%

       Укупно Машинско -
електротехничка школа: 17.025.000  17.025.000 0,56%

         
 52 49 01881    Медицинска школа      
     262 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике)  
(текући трансфери) 7.415.000  7.415.000 0,24%

     263 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 1.166.000  1.166.000 0,04%

       Укупно Медицинска 
школа: 8.581.000  8.581.000 0,28%

         
 53 50 01882    Техничка школа      
     264 463000 Трансфери осталим нивоима 

власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 7.745.000  7.745.000 0,25%

     265 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 1.068.000  1.068.000 0,03%

       Укупно Техничка школа: 8.813.000  8.813.000 0,29%
         
 54 51 01883    Хемијско-технолошка 

школа      

     266 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(текући трансфери) 12.215.000  12.215.000 0,40%

     267 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти (нивоу Републике) 
(капитални трансфери) 1.280.000  1.280.000 0,04%

       Укупно Хемијско - 
технолошка школа: 13.495.000  13.495.000 0,44%

       Извори финансирања за 
средње школе      
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       01 Приходи из буџета 71.586.000     

       Укупно средње образовање: 71.586.000  71.586.000 2,34%
         
 55 52 05515    Фонд за подстицање развоја 

младих талената      

    960   Помоћне услуге образовању      
         
     268 421000 Стални трошкови 225.000  225.000 0,01%

     269 422000 Трошкови путовања 165.000  165.000 0,01%

     270 423000 Услуге по уговору 315.000  315.000 0,01%

     271 424000 Специјализоване услуге 5.000  5.000

     272 426000 Материјали 40.000  40.000

     273 472000 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 16.990.000 1.272.000 18.262.000 0,60%

       Укупно Фонд за подстицање 
развоја младих талената: 17.740.000 1.272.000 19.012.000 0,62%

       Извори финансирања         
       01 Приходи из буџета  17.740.000     
       08 Донације од невладиних 

организација и појединаца   732.000    
       15 Неутрошена средства 

донација из претходних 
година   540.000     

         
 56 53 80679    Центар за стручно 

усавршавање      

    960   Помоћне услуге образовању      
         
     274 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 3.677.000 305.000 3.982.000 0,13%
     275 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 658.000 56.000 714.000 0,02%

      413000 Накнаде у натури  60.000 60.000

      414000 Социјална давања 
запосленима  80.000 80.000

      416000 Награде запосленима и 
остали посебни расходи  450.000 450.000 0,01%

     276 421000 Стални трошкови 110.000 459.000 569.000 0,02%

     277 422000 Трошкови путовања 30.000 1.070.000 1.100.000 0,04%

     278 423000 Услуге по уговору 1.711.000 3.420.000 5.131.000 0,17%

      424000 Специјализоване услуге  200.000 200.000 0,01%

     279 425000 Текуће поправке и одржавање 20.000 2.735.000 2.755.000 0,09%

     280 426000 Материјали 135.000 3.360.000 3.495.000 0,11%

      512000 Машине и опрема  1.194.000 1.194.000 0,04%

     281 515000 Нематеријална имовина 50.000 350.000 400.000 0,01%
       Укупно Центар за стручно 

усавршавање: 6.391.000 13.739.000 20.130.000 0,66%
       Извори финансирања         
       01 Приходи из буџета  6.391.000     
       04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   6.349.000    
       05 Донације од иностраних 

земаља (донација Швајцарске 
владе)   7.390.000     

         
            
            
            
 57 54 05513    Туристичка организација 

града Крушевца      
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    473   Туризам      
         
     282 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 4.049.000  4.049.000 0,13%
     283 412000 Социјални доприноси на 

терет послодавца 727.000  727.000 0,02%

     284 413000 Накнаде у натури 50.000 60.000 110.000
     285 416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 45.000  45.000

     286 421000 Стални трошкови 689.000 375.000 1.064.000 0,03%

     287 422000 Трошкови путовања 303.000 300.000 603.000 0,02%

     288 423000 Услуге по уговору 2.026.000 545.000 2.571.000 0,08%

      424000 Специјализоване услуге  30.000 30.000

     289 425000 Текуће поправке и одржавање 95.000 115.000 210.000 0,01%

     290 426000 Материјали 140.000 175.000 315.000 0,01%
      431000 Амортизација некретнина и 

опреме  20.000 20.000
      482000 Порези, обавезне таксе и казне  30.000 30.000

       Укупно Туристичка 
организација града 
Крушевца: 8.124.000 1.650.000 9.774.000 0,32%

       Извори финансирања       
       01 Приходи из буџета  8.124.000     
       04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   1.650.000     
         
 58 55 09447    ЈП "Дирекција за 

урбанизам и изградњу" 
Крушевац      

    620   Развој заједнице      
         
     291 411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених 54.808.000  54.808.000 1,79%

     292 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца 9.811.000  9.811.000 0,32%

     293 413000 Накнаде у натури 765.000 200.000 965.000 0,03%

     294 414000 Социјална давања 
запосленима 510.000 2.100.000 2.610.000 0,09%

     295 416000 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 720.000 1.000.000 1.720.000 0,06%

     296 421000 Стални трошкови 4.960.000 1.045.000 6.005.000 0,20%

     297 421000 Стални трошкови - јавна 
расвета 92.600.000  92.600.000 3,03%

     298 421000 Стални трошкови - јавне чесме 2.500.000  2.500.000 0,08%

      422000 Трошкови путовања  1.300.000 1.300.000 0,04%

     299 423000 Услуге по уговору 1.050.000 4.295.000 5.345.000 0,17%

      424000 Специјализоване услуге  300.000 300.000 0,01%

     300 425000 Текуће поправке и одржавање 
(део ове апропријације у 
износу од 10.000.000 динара     
извршиће се из пренетих 
буџетских средстава са 
извором 13) 136.086.000 985.000 137.071.000 4,49%

     301 426000 Материјали 1.790.000 1.200.000 2.990.000 0,10%

      465000 Остале дотације и трансфери  3.000.000 3.000.000 0,10%

      481000 Дотације невладиним 
огранизацијама  250.000 250.000 0,01%

     302 482000 Порези, обавезне таксе и 
казне 1.210.000 80.000 1.290.000 0,04%
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     303 511000 Зграде и грађевински објекти 
(део ове апропријације у 
износу од 13.600.000 динара 
односи се на реализацију дела 
програма за унапређење 
безбедности саобраћаја на 
територији града;  део у  
износу од  234.701  динар на 
учешће од 10% у финанси-
рању реконструкције објеката 
од јавног значаја и то за 
уређење парка Багдала;  део  
у износу од 1.499.990 динара 
на пренета средства из 2009. 
од Министарства за државну 
управу и локалну самоуправу 
за санацију моста на 
локалном путу Велики 
Шиљеговац - Беласица 
оштећеног поплавама ) 138.000.000 19.500.000 157.500.000 5,16%

     304 512000 Машине и опрема 100.000 1.050.000 1.150.000 0,04%

     305 515000 Нематеријална имовина 500.000  500.000 0,02%

     306 541000 Земљиште 5.000.000  5.000.000 0,16%

       Укупно ЈП "Дирекција за 
урбанизам и изградњу" 
Крушевац: 450.410.000 36.305.000 486.715.000 15,93%

       Извори финансирања         

       01 Приходи из буџета  438.910.010     
       04 Сопствени приходи 

буџетских корисника   34.605.000    
       07 Донације од осталих нивоа 

власти (републички буџет - 
рефундација расхода за 
боловање)   1.700.000    

       13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 
(пренета средства из 
претходне године - рачун 
извршења буџета у износу од 
10.000.000 динара и пренета 
средства из 2009. године од 
Министарства за државну 
управу и локалну самоуправу 
за санацију моста на 
локалном путу Велики 
Шиљеговац - Беласица 
оштећеног поплавама у 
износу од 1.499.990 динара) 11.499.990       

         

 59 56 00000    ЈП "РТК " Крушевац      
    830   Услуге емитовања и 

штампања  
         
     307 451000 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
и организацијама  
(за текуће субвенције) 30.000.000  30.000.000 0,98%

       Укупно ЈП "РТК " 
Крушевац: 30.000.000  30.000.000 0,98%

       Извори финансирања        
       01 Приходи из буџета  30.000.000      
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 60 57 00000    ЈП "Пословни центар" 

Крушевац      

    660   Послови становања и 
заједнице некласификовани 
на другом месту      

         
     308 451000 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
и организацијама (за текуће 
субвенције - 80%  прихода 
остварених од давања у закуп 
пословног простора 26.500.000
динара (уплатни рачун 
742142) и 100%  прихода од 
таксе за паркирање 40.760.000 
динара (уплатни рачун 
741532)) 67.260.000  67.260.000 2,20%

     309 451000 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 
(за капиталне субвенције) 9.000.000  9.000.000 0,29%

       Укупно ЈП "Пословни 
центар" Крушевац: 76.260.000  76.260.000 2,50%

       Извори финансирања         
       01 Приходи из буџета  76.260.000       
          
 61 58 00000    ЈКП "Крушевац" Крушевац      

    510   Управљање отпадом      
         
     310 451000 Субвенције јавним нефинан-

сијским предузећима и орга-
низацијама (за капиталне 
субвенције) 15.000.000  15.000.000 0,49%

       Укупно ЈКП "Крушевац" 
Крушевац: 15.000.000  15.000.000 0,49%

       Извори финансирања  
       01 Приходи из буџета  15.000.000       
         

 62 59 00000    ЈКП "Водовод Крушевац" 
Крушевац      

    630   Водоснабдевање      
         
     311 451000 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
и организацијама 
(за капиталне субвенције) 35.000.000  35.000.000 1,15%

       Укупно ЈКП "Водовод 
Крушевац" Крушевац: 35.000.000  35.000.000 1,15%

       Извори финансирања         
       01 Приходи из буџета  35.000.000       
         
 63 60 00000    ЈКП "Градска топлана" 

Крушевац      

    430   Гориво и енергија      
         
     312 451000 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
и организацијама 
(за капиталне субвенције) 10.000.000  10.000.000 0,33%

       Укупно ЈКП "Градска 
топлана" Крушевац: 10.000.000  10.000.000 0,33%

       Извори финансирања         
       01 Приходи из буџета 10.000.000       
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 64 61 00000    ЈП Аеродром "Росуље" 

Крушевац      

    454   Ваздушни саобраћај      
         
     313 451000 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
и организацијама 
(за текуће субвенције) 1.800.000  1.800.000 0,06%

     314 451000 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 
(за капиталне субвенције) 15.000.000  15.000.000 0,49%

       Укупно ЈП Аеродром 
"Росуље" Крушевац: 16.800.000  16.800.000 0,55%

       Извори финансирања         

       01 Приходи из буџета  16.800.000       
         
 65 62 00000    "Бизнис инкубатор ДОО" 

Крушевац      
    660   Послови становања и 

заједнице некласификовани 
на другом  месту      

         
     315 451000 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
и организацијама 
(за текуће субвенције) 5.300.000  5.300.000 0,17%

       Укупно "Бизнис инкубатор 
ДОО" Крушевац: 5.300.000  5.300.000 0,17%

       Извори финансирања         
       01 Приходи из буџета  5.300.000       
         
 66 63 00000    Дотације осталим 

непрофитним 
институцијама (удружења 
грађана и политичке 
странке):      

    840   Верске и остале услуге 
заједнице      

         
     316 481000 Црквене општине  

(инвестициони расходи)  1.000.000  1.000.000 0,03%
     317 481000 Дотације осталим 

непрофитним институцијама 
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката од јавног интереса 
на основу спроведеног јавног 
конкурса - за удружења из 
области борачко-инвалидске 
заштите) 800.000  800.000 0,03%

     318 481000 Дотације осталим 
непрофитним институцијама 
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката од јавног интереса 
на основу спроведеног јавног 
конкурса - за удружења из 
области заштите лица са 
инвалидитетом) 6.600.000  6.600.000 0,22%



27.12.2011.                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  6                                   815 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     319 481000 Дотације осталим 

непрофитним институцијама 
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката од јавног интереса 
на основу спроведеног јавног 
конкурса - за удружења из 
области друштвене бриге о 
деци) 150.000  150.000

     320 481000 Дотације осталим 
непрофитним институцијама  
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката и  од јавног 
интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса - 
за удружења из области 
друштвене бриге о младима) 350.000  350.000 0,01%

     321 481000 Дотације осталим 
непрофитним институцијама
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката и  од јавног 
интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса -  
за удружења из области 
науке, образовања, стручног 
усавршавања и информисања) 600.000  600.000 0,02%

     322 481000 Дотације осталим 
непрофитним институцијама 
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката и  од јавног 
интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса - 
за удружења из области 
културе) 4.000.000  4.000.000 0,13%

     323 481000 Дотације осталим 
непрофитним институцијама  
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката и  од јавног 
интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса - 
за удружења из области 
спорта) 63.500.000  63.500.000 2,08%

     324 481000 Дотације осталим 
непрофитним институцијама 
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката и  од јавног 
интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса - 
за удружења из области 
заштите људских и права 
националних мањина) 150.000  150.000
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     325 481000 Дотације осталим 

непрофитним институцијама  
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката и  од јавног 
интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса -  
за удружења из области 
заштите животиња и животне 
средине) 150.000  150.000

     326 481000 Дотације осталим 
непрофитним институцијама  
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката и  од јавног 
интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса - 
за удружења из области 
развоја међународне сарадње) 600.000  600.000 0,02%

     327 481000 Дотације осталим 
непрофитним институцијама  
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката и  од јавног 
интереса на основу 
спроведеног јавног конкурса - 
за финансирање 
хуманитарних програма и 
других програма у којима 
удружење искључиво и 
непосредно следи јавне 
потребе) 4.800.000  4.800.000 0,16%

     328 481000 Дотације осталим 
непрофитним институцијама 
(Средства за суфинансирање 
и финансирање програма и 
пројеката од јавног интереса 
на основу спроведеног јавног 
конкурса - за остала 
удружења од значаја за град) 1.500.000  1.500.000 0,05%

     329 481000 Политичке странке (за 
редован рад странака 
2.800.000 динара и за 
трошкове изборне кампање 
2.200.000 динара) 5.000.000  5.000.000 0,16%

       Укупно Дотације осталим 
непрофитним 
институцијама (удружења 
грађана и политичке 
странке): 89.200.000  89.200.000 2,92%

       Извори финансирања       
       01 Приходи из буџета  89.200.000       

       УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 2.574.337.500 425.058.900 2.999.396.400 98,19%

              УКУПНИ РАСХОДИ: 2.629.500.000 425.058.900 3.054.558.900 100,00%
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
 

Члан 4. 
 
За извршавање ове одлуке одговоран је градо-

начелник. 
Наредбодавац за извршавање буџета је градо-

начелник. 
Градоначелник подноси извештај Скупштини 

града о реализацији Одлуке о буџету и коришћењу 
сталне и текуће буџетске резерве. 

 
Члан 5. 

 
Градоначелник може донети решење о промени 

апропријације у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему. 

 
Члан 6. 

 
У случају да виши ниво власти својим актом 

определи нижем нивоу власти наменска средства за 
надокнаду штета услед елементарних непогода, 
локални орган управе надлежан за финансије на 
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 
извршавање издатака по том основу. 

У случају да један ниво власти својим актом 
определи другом нивоу власти наменска трансферна 
средства, као и у случају уговарања донације, чији 
износи нису били познати у поступку доношења 
буџета, орган управе надлежан за финансије на 
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода по том основу. 

У случају да корисник буџетских средстава 
оствари наменски и сопствени приход у већем 
износу од планираног, орган управе надлежан за 
финансије по захтеву тог корисника може да увећа 
одобрене апропријације за извршавање расхода и 
издатака из тих прихода у складу са чл. 5. Закона о 
буџетском систему. 

 
Члан 7. 

 
Средства текуће буџетске резерве у износу од 

20.000.000 динара, користиће се на основу решења о 
употреби текуће буџетске резерве које на предлог 
Одсека за финансије, привреду и екологију, доноси 
градоначелник. 

Средства сталне буџетске резерве у износу од 
8.000.000 динара, користиће се у отклањању 
последица ванредних околности, као што су поплава, 
суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, 
град, животињске и биљне болести, еколошка 
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно 
других ванредних догађаја, који могу да угрозе 
живот и здравље људи или проузрокују штету већих 
размера. 

Решење о употреби средстава сталне буџетске 
резерве доноси градоначелник, на предлог Одсека за 
финансије, привреду и екологију.  

 

Члан 8. 
 

Пренета средства из 2011. године са рачуна 
извршења буџета у износу од 12.647.405 динара 
трошиће се у 2012. години: 

- по позицији 149 - Услуге по уговору, у оквиру 
индиректног корисника Народна библиотека у 
износу од 20.000 динара; 

- по позицији 159 - Стални трошкови, у оквиру 
индиректног корисника Народни музеј  у износу од 
5.000 динара; 

- по позицији 160 - Трошкови путовања, у оквиру 
индиректног корисника Народни музеј у износу од 
37.045 динара; 

- по позицији 161 - Услуге по уговору, у оквиру 
индиректног корисника Народни музеј у износу од 
571.644 динара; 

- по позицији 163 - Материјал, у оквиру 
индиректног корисника Народни музеј у износу од 
113.180 динара; 

- по позицији 166 - Машине и опрема, у оквиру 
индиректног корисника Народни музеј у износу од 
400.546 динара; 

- по позицији 300 - Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката, у оквиру индиректног корисника 
ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" Крушевац  
у износу од 10.000.000 динара; 

- по позицији 303 - Зграде и грађевински објекти, 
у оквиру индиректног корисника ЈП "Дирекција за 
урбанизам и изградњу" Крушевац у износу од 
1.499.990 динара. 

  
Члан 9. 

 
Средства распоређена овом Одлуком преносе се 

корисницима сразмерно оствареним приходима буџета. 
Ако се у току године примања буџета смање, 

издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: 
обавезе утврђене законским прописима - на 
постојећем нивоу и минимални стални трошкови 
неопходни за несметано функционисање корисника 
буџетских средстава.  

Ако корисници буџетских средстава не остваре 
додатне приходе, апропријације утврђене из тих 
прихода неће се извршавати на терет средстава 
буџета. 

Ако корисници буџетских средстава остваре 
додатне приходе у износу већем од износа 
планираног овом Одлуком, могу користити средства 
остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та 
средства и остварена, а за намене утврђене овом 
Одлуком. 

Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво 
врши из прихода из тих других извора. 

 
Члан 10. 

 
За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом Одлуком, одговорни су руководиоци 
директних и индиректних корисника буџета. 



818                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  6                               27.12.2011.  

 

Члан 11. 
 

Одсек за финансије, привреду и екологију града 
Крушевца обавезан је да редовно прати извршење 
буџета и најмање два пута годишње информише 
извршне органе (Градоначелника и Градско веће), а 
обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода. 

У року од 15 дана по подношењу извештаја из 
става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 
буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 
Члан 12. 

 
Распоред и коришћење средстава врши се 

Годишњим планом, који доноси градоначелник по 
прибављеном мишљењу Градског већа непосредно 
по доношењу буџета. 

 
Члан 13. 

 
Директни и индиректни корисници средстава 

буџета могу преузимати обавезе на терет буџета 
само до износа апропријације утврђене Одлуком. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 
само на основу писаног уговора или другог правног 
акта, уколико законом није другачије прописано. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа 
средстава предвиђених Одлуком или су у 
супротности са Законом о буџетском систему, не 
могу се извршавати на терет буџета. 

 
Члан 14. 

  
Директни и индиректни корисници средстава 

буџета могу користити средства распоређена овом 
Одлуком само за намене за које су им по њиховим 
захтевима та средства одобрена и пренета. 

Директни и индиректни корисници средстава 
буџета могу вршити плаћање у границама одобрених 
апропријација. 

 
Члан 15. 

 
Средства распоређена за финансирање програма 

корисника буџета, преносе се на основу њиховог 
захтева и у складу са одобреним апропријацијама. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе 
комплетну документацију на плаћање (копије). 

 
Члан 16. 

 
Средства за исплату плата запослених код 

директних и индиректних корисника буџетских 
средстава утврђена су у износу од  702.445.500 динара 
у складу са чланом 27 е Закона о буџетском систему. 

 
Члан 17. 

 
Руководилац директног, односно индиректног 

корисника средстава буџета, подноси извештај 

Одсеку за финансије, привреду и екологију града 
Крушевца - Групи за трезор о зарадама исплаћеним у 
претходном месецу најкасније до 10. у текућем 
месецу. 

 
Члан 18. 

 
Градоначелник подноси Министарству финансија - 

Управи за трезор извештај о платама исплаћеним у 
претходном месецу најкасније до 15. у текућем месецу. 

 
Члан 19. 

 
Буџетски корисници су дужни да, на захтев Одсека 

за финансије, привреду и екологију, ставе на увид 
документацију о њиховом финансирању, као и да 
достављају тромесечне извештаје о остварењу 
прихода и извршењу расхода (образац број 5) у року 
од 5 дана по истеку тромесечја (05.04., 05.07., 
05.10.2012. године) и годишњи до 10.01.2013. године. 

Буџетски корисници су дужни да обавесте 
Скупштину града о свим променама. 

 
Члан 20. 

 
У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 
основ, средства се враћају у буџет града. 

 
Члан 21. 

 
Градоначелник посебним актом распоређује 

средства за дотације: 
 
1.  удружењима грађана  за суфинансирање и 

финансирање програма и пројеката од јавног 
интереса  и 

 
2. црквеним општинама на територији града 

Крушевца за изградњу, одржавање и обнову верских 
објеката. 

 
Средства из става 1., тачка 1. овог члана 

распоређују се на предлог Одсека за друштвене 
делатности по спроведеном конкурсу. 

Средства из става 1., тачка 2. овог члана 
распоређују се по поднетим захтевима црквених 
општина. 

 
Члан 22. 

 
Финансирање политичких странака врши се у 

складу са посебним Законом.  
 

Члан 23. 
 

Корисник буџетских средстава може засновати 
радни однос са новим лицима уз сагласност Градског 
већа и градоначелника уколико су обезбеђена 
средства потребна за исплату плата тих лица у 
оквиру износа средстава предвиђених за плате том 
буџетском кориснику у складу са овом одлуком. 
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Члан 24. 
 

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава, чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију 
средстава за рад у 2012. години, на терет капитала 
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и 
средстава остварених по основу донација. 

 
Члан 25. 

 
Уговор о набавци добара, пружању услуга и 

извођењу грађевинских радова закључују директни и 
индиректни корисници буџетских средстава, а 
морају бити донети у складу са прописима који 
регулишу јавне набавке. 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о 
јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност 
дефинисана законом којим се уређује буџет 
Републике Србије за 2012. годину. 

 
Члан 26. 

 
Средства остварена продајом капитала у поступку 

приватизације у 2012. години користиће се у складу 
са Законом о приватизацији. 

 
Члан 27. 

  
У случају неуравнотеженог кретања у јавним 

приходима и јавним расходима могу се користити 
краткорочне позајмице за отклањање дефицита 
текуће ликвидности буџета у складу са чл. 35. Закона 
о јавном дугу. 

Градоначелник доноси Одлуку о узимању 
краткорочних кредита за отклањање дефицита 
текуће ликвидности. 

 
Члан 28. 

 
Скупштина града доноси Одлуку о задуживању 

ради финансирања капиталних инвестиција на 
предлог Градског већа, а по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства финансија Републике 
Србије. 

 
Члан 29. 

 
Овом Одлуком планирана су средства за: 
 
- отплату главнице домаћим кредиторима у 

укупном износу од 41.600.000 динара и то за кредит 
код Уникредит банке Србија, АД Београд, у износу 
од 31.600.000 динара и кредит код Фонда за развој у 
износу од 10.000.000 динара; 

- отплату камата у укупном износу од 23.910.000 
динара и то за кредит код Уникредит банке Србија, 
АД Београд, у износу од 18.000.000 динара и кредит 
код Фонда за развој у износу од 5.910.000 динара; 

- трошкове платног промета и пратеће трошкове 
задуживања за кредит код Фонда за развој у износу 
од 1.600.000 динара. 

 
Члан 30. 

 
Привремено расположива средства на рачуну 

КРТ-а, могу се краткорочно пласирати или 
орочавати код банака или других финансијских 
организација. 

Уговор из става 1. овог члана закључује 
градоначелник. 

 
Члан 31. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава који користе пословни простор у државној 
својини, а финансирају се у целини или делимично 
средствима буџета, не плаћају закуп у 2012. години. 

  
Члан 32. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава који се у целини или делимично 
финансирају средствима буџета града Крушевца не 
плаћају накнаду за коришћење грађевинског 
земљишта у 2012. години. 

Политичке странке које имају одборнике у 
Скупштини града Крушевца или посланике у 
Народној скупштини не плаћају накнаду за 
коришћење грађевинског земљишта у 2012. години, 
ако користе пословни простор у државној својини. 

 
Члан 33. 

 
Ову одлуку доставити Министарству финансија и 

објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 

Члан 34. 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Крушевца", 
а примењиваће се од 01. јануара 2012. године. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 400-6/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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216 
На основу члана 90. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 81/09), члана 20, тачка 

8, члана 23. и 24. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 26.12.2011. године, донела је 
 

П Р О Г Р А М 
  

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
И УЛАГАЊА У КОМУНАЛНЕ ОБЈЕКТЕ, ПУТЕВЕ И ДРУГО  

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
Програм обухвата припрему и комунално опремање грађевинског земљишта за индивидуалну стамбену 

изградњу, вишепородичну стамбену изградњу, изградњу пословних и других објеката, изградњу гаража за путничка 
возила, инвестициона улагања у објекте комуналне инфраструктуре, као и одржавање јавних и комуналних 
функција. 

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2012. год. рађен је у складу са Законом о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 81/09), Законом о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), 
Законом о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 62/06), и Одлуком о буџету града Крушевца за 
2012. годину ("Сл. лист града Крушевца" бр. 6/11). 

 
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА по Програму за 2012. годину: 

 

I Средства из буџета града Крушевца 374.186.000

 - за инвестиције 143.000.000

 - за текуће функције одржавања 231.186.000

II Остали инвеститори 19.500.000

III Република Србија 135.000.000

 УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 528.686.000

IV Ванредна и додатна буџетска средства 797.910.000

 СВЕГА СРЕДСТВА / I - IV / 1.326.596.000
 
 
 

ДЕО 1 
 

 
Улагања из одобрених средстава буџета и планираних удружених додатних 

средстава (Република, месне заједнице и друго) 
 

 
 А. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА................................................      6.000.000 
   
   Град Крушевац.............................................................................................     6.000.000 
 

А.1  ИМОВИНСКА ПРИПРЕМА 5.000.000

 
1.  

 

 
Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде за изузимање јавног 
грађевинског земљишта у насељима. 
 стечене обавезе из претходних година  
 процењене обавезе за 2011.год.  

Обавезе за реализацију инвестиција за 2012. годину 5.000.000
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А.2  ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА 1.000.000

 
Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и остале 
пратеће документације. 
 
 стечене обавезе из претходних година   
 процењене обавезе за 2012. год.  

 

Обавезе за реализацију инвестиција за 2012. годину 1.000.000

 
 

Б.  ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИНВЕСТИЦИЈЕ 291.500.000
 

Град Крушевац....................................................................... 137.000.000

Остали инвеститори.............................................................. 19.500.000

Република Србија ................................................................. 135.000.000
 
 
 

 
Б.1  ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА И ПУТЕВА….................................... 

 

198.100.000

 
Б.1.1  Инвестиције које се преносе из 2011. за завршетак у 2012. години 

 
 

Инвестиције из средстава буџета 100% 
 

1. Изградња некатегорисаног пута - засеок Гајићи (прва фаза)  
у Каонику, L=470м 9.500.000 

2. Изградња улице Мојковачке у насељу Багдала 3, L=82 м  2.100.000 
3. Изградња улице Хаџи Ђерине (Живојина Цветковића) у насељу 

Багдала 3, L=221 м 8.600.000 

4. Изградња улице Душана Радића, L=355 м 15.400.000 
   35.600.000

 
 
 

 
Б.1.2.   ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ПРОГРАМУ 
             ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 

Инвестиције из средстава буџета 100% 
 

1. Изградња улице Сремске у насељу Багдала 3,L=93m 2.000.000 

2. Изградња улице Командира Санде у насељу Багдала 3, L=70m 2.000.000 
3. Реконструкција раскрснице улице Кнеза Милоша, улице 

Аеродромске и булевара Николе Пашића 13.700.000 
4. Изградња прилазне саобраћајнице за купалиште Расина, L=146м 9.800.000 

   27.500.000
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Инвестиције из средстава Републике Србије 100% 

1. Одржавање локалног пута кроз Коњух 13.000.000 
2. Одржавање локалног пута кроз В.Шиљеговац, скретање за 

Зебицу 20.000.000 
3. Одржавање улице Михајла Живића у Дедини 15.000.000 
4. Одржавање улице Сестре Поповић 6.000.000 
5. Одржавање локалног пута у Наупару према гробљу 3.000.000 
6. Реконструкција Миличине улице 23.000.000 
7. Одржавање улице Радомира Петковића 2.000.000 
8. Одржавање улице Краља Петра 4.000.000 
9. Одржавање Шуматовачке улице 1.000.000 
10. Одржавање локалног пута Велико Головоде - Модрица 8.000.000 
11. Одржавање локалног пута кроз Крвавицу 10.000.000 
12. Одржавање улице Краља Александра Ујединитеља 8.000.000 
13. Одржавање улице Марка Орловића (Ромско насеље) 3.000.000 
14. Одржавање улице Станислав Бинички 15.000.000 
15. Одржавање локалног пута Пасјак - Бован 4.000.000 

   135.000.000
 

Б.2. ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 79.800.000
 
 
Б.2.1 Инвестиције које се преносе из 2011. за завршетак у 2012. години 
 
Инвестиције из средстава буџета 100% 
 
1. Реконструкција Трга Слободе у Новом насељу   5.000.000 
2. Санација спортског терена у оквиру школског дворишта у 

Каонику 1.800.000 
3. Изградња парка на Багдали 3 (друга фаза) 3.000.000 
4. Уређење слободне површине у улици Југ Богдановој (иза зграде 

ГРО Јастребац) 1.700.000 
5. Изградња Трга у улици Надежде Петровић (Велибора 

Цветковића) у насељу Шумице 3.200.000 
6. Набавка 300 светиљки  за потребе реконструк-ције јавног 

осветљења на територији Града Крушевца 2.000.000 
7. Набавка носача за 300 светиљки за потребе реконструкције јавног 

осветљења на територији Града 250.000 
8. Реконструкција мреже јавног осветљења у спомен парку 

Слободиште 1.400.000 
9. Изградња мреже јавног осветљења, западна страна трим стазе у 

парку Багдала 1.200.000 
10. Осветљење игралишта на Тргу Слободе 400.000 
11. Уређење јавне чесме на регионалном путу Јасика - Варварин 

код Шанца 650.000 
12. Партерно уређење зоне за шетњу и рекреацију поред реке 

Расине 15.300.000 

   35.900.000
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Б.2.2. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ПРОГРАМУ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
Инвестиције из средстава буџета 100% 
  
1.  Реконструкција тротоара испред хотела Рубин (сегмент Е) 5.000.000 
2. Партерно уређење простора око споменика Јелени Балшић у 

Балшићевој улици у Крушевцу 800.000 
3.  Продужетак мреже јавног осветљења у спомен парку Слободиште 

(друга фаза) 1.100.000 
4. Реконструкција моста на Срндаљској реци на путу  

В. Шиљеговац - Беласица 5.300.000 

5. Регулација дела корита Срндаљске реке у зони моста 1.700.000 

6. Изградња парка на Багдали 3 2.500.000 

7. Изградња игралишта у Малом Шиљеговцу 3.000.000 

8. Изградња игралишта у Трмчару 2.500.000 

9. Реконструкција игралишта у ул. Милетине Буне 2.500.000 

   24.400.000
 

  
Инвестиције из средстава других инвеститора 100%

  
1.  Изградња паркинга код кухиње Ната Вељковић у насељу 

Расадник 1 18.500.000 
2. Изградња чесме на Тргу Костурница 1.000.000 

  19.500.000

 

Б.3.  Инвестиције из програма унапређења безбедности саобраћаја 13.600.000

Б.3.1. Инвестиције које се преносе из 2011. године за завршетак у 2012. години 
   

Инвестиције из средстава буџета 100% 
  

1. Реализација безбедности саобраћаја у зонама школа   2.500.000 
2. Изградња ниша аутобуских стајалишта на Тргу Косовских 

јунака 1.900.000 
3. Постављање знакова поред општинских путева, на улазима и 

излазима из насеља и саобраћајних знакова за означавање зона 
школа унутар насеља 2.800.000 

4. Реконструкција раскрсница трг Деспот Стефан и ул. 
Газиместанска; ул. Видовданска и Душанова; Трг мира и ул. Цара 
Лазара 4.000.000 

5. Израда пројеката реконструкције раскрсница:  Трг Деспот 
Стефан и ул. Газиместанска; ул. Видовданска и Душанова; Трг 
мира и ул. Цара Лазара 400.000 

6. Модернизација тротоара у зони школа и здравствених 
установа (ул. Александра Флеминга и Војводе Путника 1.000.000 

7. Постављање рампи на улазу у Лазарев град и БИД зону 1.000.000 

  13.600.000
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 Ц. УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА................................. 231.186.000 
 
   Град Крушевац........................................................................................... 231.186.000 
 
 

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ                 
       - утрошак ел. енергије 
       - одржавање  

 
92.600.000 
10.360.000 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА 114.776.000 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА ПРЕКО ЖЕЛЕЗ.ПРУГА  

 - за период 2008-2011. године 2.850.000 

 - за период 2012. године 600.000 

НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 7.200.000 

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЧЕСМИ - утрошак воде 2.500.000 

ОДРЖАВАЊЕ САТОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 100.000 
 
ОДРЖАВАЊЕ МЕСТА ЗА ПЛАКАТЕ 200.000 

УКУПНО 231.186.000 
 
 
 Овлашћује се Управни одбор "Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац да донесе План 

јавних набавки за 2012. годину ради реализације овог Програма.  
 
 
 
 

ДЕО 2 
 

 
Улагања од ванредних и посебних додатних буџетских средстава 

 
 

Реализација овог дела Програма је могућа са аспекта постојања техничке документације, и 
претежно решених имовинских односа, а зависиће од нивоа обезбеђених додатних буџетских и других 

средстава 

 
А. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ............................................... 12.000.000

 
Град Крушевац............................................................................................................ 12.000.000

 
 

 
А.1  ИМОВИНСКА ПРИПРЕМА 
 

8.000.000
 
1. Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде за изузимање јавног 
    грађевинског земљишта у насељима 
 

 стечене обавезе из претходних година  
 процењене обавезе за 2012. год.  

 

Обавезе за реализацију инвестиција за 2012. годину 8.000.000
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А.2  ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА 
 4.000.000
 
1. Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и остале  
    пратеће документације 

 стечене обавезе из претходних година  
 процењене обавезе за 2012. год.  

 

Обавезе за реализацију инвестиција за 2012. годину 4.000.000
  
 
 
Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИНВЕСТИЦИЈЕ ....................     785.910.000
 
                    Град Крушевац.................................................................................................. 772.930.000
                    НИП.................................................................................................................... 12.980.000
  
 

 
Б.1 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА И ПУТЕВА 348.210.000
 
Б.1.1 ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ПРОГРАМУ ЗА 2012. ГОДИНУ 
  

Инвестиције из средстава буџета 100% 
 

1. Изградња пута у Падежу - од локалног пута Падеж - Вратаре до гробља, L=700м 11.500.000
2. Изградња пута Станци - Ловци, L=970м 17.500.000
3. Инвестиционо одржавање колског при-лаза кулама 4, 5 и 6 у насељу Колонија  18.600.000
4. Изградња улице Раде Гавриловић (О4-О5) у насељу Прњавор 2, L=205м 17.600.000
5. Изградња улице Омладинске у Мудраковцу, L=350м 19.250.000
6. Изградња улице Јанка Гагића (Радомира Илића) у насељу Багдала 4 6.700.000
7. Изградња дела улице Aугуста Цесарца, L=30м 500.000
8. Изградња некатегорисаног пута према гробљу у Читлуку,   Л=380м 7.700.000
9. Реконструкција улице Караџићеве,  L=165м 14.000.000
10. Изградња улице Јована Ристића (Милорада Васиљевића), L=180м 7.300.000
11. Изградња локалног пута Бела Вода - Брајковац, L=910+300м 28.300.000
12. Изградња некатегорисаног пута - засеок Косовци у Мешеву,  L=435м 7.600.000
13. Изградња локалног пута Мешево - Дољане (Бабићи), L=1193м 17.100.000
14. Изградња некатегорисаног пута у насељеном месту Мало Гркљане, L=500м 7.600.000
15. Изградња локалног пута Гари - Церова од 0+00 до 0+300 (део локалног пута 

Пакашница-Церова-Пепељевац-Лукавац-Бекчићи), L=300м 6.600.000
16. Изградња некатегорисаног пута у Каонику према предузећу Микрон, L=160м 1.900.000
17. Изградња дела улице Станислава Биничког (Владе Станковић) од улице Таковске 

до улице Стојана Милошевића, L=100м 10.700.000
18. Изградња пута у Падежу, од регионалног пута до засеока Младеновићи, 

L=600м 19.600.000
19. Изградња пута у Горњем Степошу (на кат. парц. 1552 КО Г. Степош) - засеок 

Милосављевићи, L=540м 14.200.000
20. Изградња пута у Штитару (на кат. парц. 2578 КО Штитаре), L=450м                      11.800.000
21. Појачано одржавање општинског пута Дворане - Здравиње - Беласица, деоница 

Беласичка раскрсница - црква у Здравињу,  L=1550м 30.600.000
22. Појачано одржавање општинског пута Срње - Крвавица -  Шашиловац - 

Каменаре, L=1500м 34.600.000
23. Изградња пута кроз В. Головоде, L=90м 2.500.000



826                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  6                               27.12.2011.  

 

24. Изградња дела улице Слатинске, L=50м  1.000.000
25. Наставак изградње улице Радована Мићића 1.500.000
26. Изградња локалног пута у Великом Головоду 3.000.000
27. Израда пројектне документације за следеће улице, путеве и водотокове: ул. 

Ђорђа Ђорђевића, пут до гробља у Дворану, пут за засеок Поток у Малом 
Шиљеговцу, пут за засеок Марићи у Бовну, ушће Сушичке реке у Рибарску, 
ул. Драгића Вучетића, Јохана Пристела, Раданске, Гајтанске и Драгушке 3.000.000

  322.250.000
 
Инвестиције из удружених средстава буџета и  средстава НИП-а 
 

 Буџет 12.980.000

  НИП 12.980.000

1. Реконструкција улице Јастребачке, L=159м 10.620.000

2. Реконструкција улице Иванковачке, L=270м 15.340.000

  25.960.000
 
 
 

 
Б.2  ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

437.700.000

 
 
Б.2.1  ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ПРОГРАМУ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

  
Инвестиције из средстава буџета 100% 

 
1. Изградња микроакумулације (језера) и бране са хидраулички дизаним уставама на 

реци Расини        142.000.000

2. Уређење дворишта у оквиру ОШ "Јован Поповић" у Крушевцу 5.000.000

3. Изградња паркинга у ул. Чолак Антиној (поред биоскопа) 1.300.000

4. Набавка 300 светиљки за потребе реконструкције јавног осветљења града Крушевца 2.300.000
5. Набавка носача за 300 светиљки за потребе реконструкције јавног осветљења 

града Крушевца 400.000

6. Реконструкција трга испред зграде суда и Трга Косовских јунака (сегмент A) 116.800.000

7. Реконструкција трга између зграде Коцке и Балканске улице (сегмент Б) 25.900.000

8. Реконструкција трга између зграде Ламела и Газиместанске улице (сегмент Ц) 27.300.000

9. Реконструкција острва на Тргу Косовских јунака (сегмент Д)                                   59.700.000

10. Изградња главне колско-пешачке стазе у порти цркве Лазарице 26.500.000

11. Уређење парка са простором за игру особа са посебним потребама у насељу Расадник 2 23.000.000

12. Сређивање терена око Киселе воде у Жабару 2.500.000

13. Изградња спортског игралишта у Сеземчи 2.500.000

14. Изградња амфитеатра у црквеној порти у Здравињу 2.500.000

  437.700.000
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ПЛAНИРAНИ ПРИХОДИ ОД НAКНAДЕ ЗA ОТУЂЕЊЕ И  
ЗAКУПНИНУ  ГРAЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA  

ЗA 2012. ГОД. 
 
На основу донетих урбанистичких планова створени су услови за отуђење и давање у закуп већег броја локација 

за индивидуалну стамбену изградњу, за изградњу вишепородичних стамбених зграда, за изградњу пословног простора 
различитих намена и за изградњу гаража за путничка возила. Поред тога, кроз донете урбанистичке планове, створене 
су могућности за легализацију и изградњу стамбених и пословних објеката где су грађани корисници земљишта. 

 
 

ТAБЕЛAРНИ ПРЕГЛЕД ЛОКAЦИЈA ЗA ОТУЂЕЊЕ   
И ДAВAЊЕ У ЗAКУП 

 
 

 
НAЗИВ 

ЛОКAЦИЈЕ 
 

НAМЕНA ЛОКAЦИЈЕ БРОЈ ЛОКAЦИЈA

  

РAСAДНИК 1 
ВИШЕПОРОДНИЧНО СТAМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ 1 

ПОРОДНИЧНО СТAМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ 8 

ПРЊAВОР 2 
ИНД. СТAМБЕНA ИЗГРAДЊA 4 

ИЗГРAДЊA ГAРAЖA ЗA ПУТ. ВОЗИЛA 23 

БAГДAЛA 3 ИНД. СТAМБЕНA ИЗГРAДЊA 1 

ЛAЗAРИЦA 1 ИЗГРAДЊA ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТA 1 

ЛAЗAРИЦA 5 ИНД. СТAМБЕНA ИЗГРAДЊA 4 

ЗОНA Ц ИЗГРAДЊA ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРA 2 

 
ОТУЂЕЊЕ И ДAВAЊЕ У ЗAКУП  ГРAЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
2.000,00м2 

 
ПОСТAВЉAЊЕ МAЊИХ МОНТAЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКAТA НA 
ЈAВНИМ ПОВРШИНAМA (КИОСЦИ, ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ, ТИПСКИ 
AПAРA-ТИ ЗA КОКИЦЕ, РAСХЛAДНЕ КОМОРЕ ЗA СЛAДОЛЕД, 
ПОКРЕТНИ AПAРAТИ ЗA ИГРУ И ЗAБAВУ, РЕКЛAМНИ ПAНОИ, 
ЛЕТЊЕ БAШТЕ,...) 

 

 
по плану 
размештаја 
мањих 
монтажних и 
других објеката 
на јавним 
површинама  

 
На основу наведених локација, приходи који се очекују по овом основу износе 70.000.000 динара. 
 
 
Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца". 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 I Број: 463-175/2011        ПРЕДСЕДНИЦА  
           Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 6. став 1. 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 26.12.2011. 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 и 3/11)  

 
У члану 3. у делу "границе зона", одредбе за трећу 

зону мењају се и гласе:  
 
"ТРЕЋА ЗОНА - обухвата улице које нису 

обухваћене I и II зоном, а припадају КО Крушевац. 
Трећој  зони припадају и парцеле удаљене више од 
50 м од Ул. 14 октобар и Јасички пут до укрштаја са  
Западноморавском магистралом-петљом М-5 и од 
источне магистрале, као и парцеле са леве и десне 
стране следећих улица: Бруски пут од ул. Благоја 
Паровића до пута за Мудраковац, Ул. Предрага 
Станојевића до пута за Александровац, Ул. 23 
септембра, до скретања у "Трајал" обухватајући 
комплекс "Трајал", комплекс ХИ "Жупа" и комплекс 
ХИ "Мерима", Ул. Милоша Обилића од моста на 
Расини до колосека, обухватајући комплекс ДИП 
"Савремени дом" и корпорацију "Трајал".  

 
Члан 2. 

 
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:  
 

"Члан 4. 
 

Намене објекта-простора, односно земљишта за 
које се утврђује накнада су:  

 
- стамбени објекти-простори (стамбени објекти на 

засебним парцелама, станови у колективним 
стамбеним зградама, станови у стамбено-пословним 
објектима, стамбени објекти у низу, стамбени део у 
оквиру атељеа и пратећи гаражни простор у 
стамбеним објектима);  

 
- производно услужни објекти и објекти трговине-

(занатство, индустрија, грађевинарство, комунални 
објекти ТС, топлане, црпне станице, постројења за 

водоснабдевање и канализацију, јавне гараже, 
отворени производни и складишни објекти, 
пољопривредни објекти, фарме за узгој стоке, 
објекти трговине, тржни центри, дисконти, 
складишта, стоваришта, пијаце..);  

 
- остали пословни објекти (објекти админи-

страције, школски објекти, објекти здравствених 
установа, спортски објекти, објекти културе, угости-
тељски, хотели, пословно-стамбени апартмани, 
објекти за забавне игре и игре на срећу и др. као и 
објекти који служе обављању делатности од општег 
друштвеног интереса које финансирају приватна 
лица (објекти за образовање, социјалну и дечју 
заштиту, културу...);  

 
- објекти-простори друштвеног стандарда (школе, 

факултети, дечје установе, установе социјалне 
заштите, здравствене установе, болнице, објекти за 
бањско лечење, објекти културе, објекти спорта, и 
др.) где су инвеститори државни органи и 
организације, органи и организације јединица 
територијалне аутономије и локалне самоуправе и 
организације које обављају јавну службу које 
послују средствима у државној својини,  

 
- пољопривредни објекти (стаје, обори, објекти за 

складиштење пољопривредних производа и машина 
и др.)  

 
- резервоари (резервоари за разне течности, 

силоси, објекти за складиштење зрнастог 
материјала...)  

 
- комерцијалне бензинске пумпе,  
 
- комплекс земљишта (код објекта за које је 

урбанистичким планом предвиђено коришћење 
слободних површина, трошкови уређивања 
грађевинског земљишта ван објекта обрачунавају се 
по 1 м2 земљишта- комплекс земљишта(бензинске 
пумпе, паркинг простори, саобраћајнице и други 
објекти сличне намене).  

 
Намена објекта-простора, односно земљишта, које 

нису наведене у ставу 1. овог члана, утврђује се 
према најсличнијој намени" 

 
Члан 3. 

 
Члан 6. мења се и гласи:  
 

"Члан 6. 
 

Висина накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, утврђена овом Одлуком, коригује се 
следећим коефицијентима:  

  
1. Коефицијент 0,75 
 
1.1. површине у поткровним етажама, галерије у 

затвореном простору и сл.  
1.2. површине у подрумским и сутуренским 

етажама 
1.3. надстрешнице уз бензинске пумпе 
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1.4. гараже (само за гаражно место без комуникација)  
  
2. Коефицијент 0,50  
 
2.1. сви помоћни зидани објекти уз породичне 

стамбене објекте (оставе, шупе...) 
2.2. отворени базени 
2.3. отворени и полуотворени простори (балкони, 

терасе, лође, тремови, надстрешнице и сл.)  
 
3. Коефицијент 0,25  
 
3.1. објекти јавне намене, рекреативно-спортски 

објекти и објекти забаве и разоноде на отвореном 
простору  разна игралишта, простор око базена,...). 

 

3.2. пољопривредни објекти (стаје, обори, објекти 
за складиштење пољопривредних производа и 
машина и др.);  

Накнада  се не обрачунава за површине лифтова и 
комуналних постројења.  
 

Члан 4. 
 

Члан 14. мења се тако да сада гласи:  
 

"Члан 14. 
 

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

 

Red. 
br. Namena zemqi{ta - objekta 

Naknada na mese~nom nivou bod/m2 objekta 
Ekstra 

zona
Zona I Zona II Zona III Zona IV Zona V 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Stambeni objekti 22,61 19,56 15,28 11,61 7,94 0 
2. Privredno uslu`ni i 

trgovinski objekti 45,22 39,11 30,55 23,22 15,89 12,22 
3. Ostali poslovni objekti 56,22 47,06 37,89 28,11 19,56 15,28  
4. Objekti dru{tvenog  

standarda  17,10 14,66 12,22 8,55 6,11 4,88 
5. Poqoprivredni objekti - - 4,59 3,82 2,68 0 
6. Rezervoari 18,33 16,82 15,28 12,98 8,41 6,11 
7. Komercijalne benzinske  

pumpe 91,66 85,55 81,73 65,70 41,25 30,55
8. Kompleks zemqi{ta 

uz objekat 14,66 13,45 12,22 10,40 6,72 4,88 
 

 
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 помножених коефицијентом 2,0. 

Вишепородичним стамбеним објектима, у смислу 
ове Одлуке сматрају се и надградње на постојећим 
вишепородичним стамбеним објектима и за њих се 
утврђује накнада за уређивање грађевинског 
земљишта на основу износа утврђених у табели 
помножених 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. 

 
Члан 5. 

 
Члан 15.  мења се и гласи:  
 

"Члан 15. 
 

Инвеститори нових пословних објеката из члана 
14. став 1. тачке 2. 3. и 7. могу остварити и право на 
умањење накнаде према броју новозапослених 
радника на неодређено време и то:  

- инвеститорима нових  пословних објеката за 
минимум 10 радника умањује се накнада за 5%, 

- за сваког следећег запосленог преко горе 
утврђеног минимума умањује се накнада по 0,5% , а 
највише 100% за 200 запослених.  

Ради остваривања права на умањење накнаде 
према броју запослених, инвеститор је дужан да 
поднесе елаборат који ће обавезно садржати податке 
о технолошком поступку, производном програму и 
капацитету, величине парцеле, производних, 
пословних и осталих објеката и броју 
новозапослених радника који ће достићи најкасније 
шест месеци после почетка обављања делатности. 
Мишљење о елаборату даје Одсек за финансије, 
привреду и екологију, на основу кога Градско веће 
закључком налаже Одсеку за утврђивање, наплату и 
контролу јавних прихода да са инвеститором склопи 
Уговор о регулисању међусобних права и обавеза 
око уређивања грађевинског земљишта са одгова-
рајућим попустом. Елаборат и Закључак Градског 
већа представљају саставни део Уговора о 
регулисању међусобних права и обавеза око 
уређивања грађевинског земљишта.  

Члан 6. 
 

Члан 21 мења се и гласи:  
 

Члан 21. 
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"Накнада обрачуната по овој Одлуци плаћа се 

једнократно или у ратама.  
У случају плаћања накнаде за уређивање јавног 

грађевинског земљишта, једнократном уплатом на 
дан закључења уговора, обвезник има право на 
умањење накнаде за 25%.  

Обвезник који отпочне плаћање накнаде у ратама  
затим уплату преосталог дуга изврши одједном, има 
право на умањење накнаде за 20% на преостали 
ревалоризовани недоспели износ.  

 
У случају плаћања накнаде у ратама, обвезник 

врши плаћање на следећи начин:  
- прву рату у висини од 20% од утврђене накнаде 

за уређивање грађевинског земљишта;  
- за легализацију објекта преостали износ утврђе-

не накнаде у једнаким месечним ратама, и то: 
- за физичка лица до 60 месечних рата, с тим да 

месечна рата не може бити мања од 1.000 динара, а 
за правна лица до 36 месечних рата, с тим да месечна 
рата не може бити мања од 7.000 динара.  

- за изградњу, доградњу, надзиђивање објеката и 
сл. преостали износ утврђене накнаде у једнаким 
месечним и то до 36 месечних рата за физичка лица, 
с тим да месечна рата не може бити мања од 1.000 
динара и до 36 месечних рата за правна лица, с тим 
да месечна рата не може бити мања од 7.000 динара.  

 
Рате подлежу усклађивању према показатељу 

раста цена на мало, а у складу са чл. 20. ове Одлуке.  
 
Уколико се плаћање накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта за породичне стамбене 
објекте изграђене без одобрења надлежног органа из 
члана 16. став 1 алинеја 5. и објекте до 200 м2 нето 
корисне површине чија се легализација врши у 
складу са Правилником о критеријумима за умањење 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 
поступку легализације и о условима и начину 
легализације објекта ("Сл. гласник РС" бр. 26/2011) 
изврши једнократно до 30.06.2012.године, накнада се 
умањује за додатних 25%.  

Ради обезбеђења плаћања накнаде у поступку 
легализације, обвезник је дужан да Одсеку достави 
један од инструмената обезбеђења плаћања: 
банкарску гаранцију "без приговора" и наплативу "на 
први позив", са клаузулом о укључењу ревалоризације 
у гаранцију; хипотеку у корист Градске управе града 
Крушевца, менице, неопозиво уговорно овлашћење 
или други инструмент обезбеђења које одреди Одсек 
при уговарању, а у складу са прописима. Наплату 
ових инсутрумената Одсек ће вршити у корист 
прописаних уплатних рачуна.  

Ради обезбеђења плаћања накнаде у поступку 
изградње објекта, обвезник је дужан да граду 
Крушевцу достави: банкарску гаранцију, "без 
приговора" и наплативу "на први позив", са 
клаузулом о укључењу ревалоризацијом у гаранцији: 
Наплату овог инструмента вршиће град Крушевац у 
корист прописаних уплатних рачуна.  

У циљу остваривања права на умањењење накнаде 
према броју новозапослених, а ради осигурања испуњења 
обавеза по елаборату инвеститор је дужан да Одсеку 
достави један од инструмената обезбеђења плаћања: 
банкарску гаранцију "без приговора" и наплативу "на 
први позив" , са клаузулом о укључењу ревалоризације у 
гаранцију; хипотеку у корист Градске управе града 
Крушевца, Уговор о јемству са бланко меницама и 
меничним овлашћењем  или други инструмент 
обезбеђења који одреди Одсек при уговарању, а у складу 
са прописима. Наплату ових инструмената Одсек ће 
вршити у корист прописаних уплатних рачуна.  

Уколико по протеку рока из елабората, 
инвеститор не изврши обавезе на основу којих је 
остварио право на умањење, Одсек ће активирати 
средства обезбеђења и извршиће наплату оствареног 
умањења са обрачунатом ревалоризацијом месечног 
раста цена на мало за период од закључивања 
уговора до рока за испуњење обавеза.  

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-176/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 60. а у вези са чланом 6, став 1. 

тачка 5. Закона офинансирању локалне самоуправе 
("Службени гласник РС" бр. 20/06), члана 89. Закона 
о изменама и допунама Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 24/11) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је 

 
О Д Л У К А 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског 

земљишта ("Сл. лист општине Крушевац", бр. 1/05, 
4/06, 7/07, 12/08, 13/08, 12/09 и 7/10) члан 8. мења се 
и гласи:  

Висина накнаде за коришћење јавног и осталог 
грађевинског земљишта месечно износи динара     
по м2. 

 
 
 



                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
                               ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                    
 

   

  Година XLI  

                                                                                       27.12.2011. године                                                       Излази по потреби                                                   

  Број 6 

 

 
Ред. 
бр.  

ДЕЛАТНОСТ ЕКСТРА
зона 

I 
зона 

II 
зона 

III 
зона 

IV 
зона 

V 
зона 

1. Становање (стамбени простор) 1,29 1,13 0,70 0,49 0,30 0,10
2. Помоћни и сл. објекти (гараже, летње 

кухиње и сл.) 1,26 1,08 0,64 0,47 0,21 0,07
 

3. 
 
Производни и посл. и др. објекти у производном комплексу - предузећа и радњи (правна лица) 
 

3.1. У обл. производње и прераде коже, гуме 
папира, извођење радова и услуга у 
области нисоградње који запошљавају 
више од 100 радника 1,93 1,41 1,09 0,82 0,49 0,16

3.2. У области производње и прераде 
хемијских производа, алкохол. и 
безалкохол. пића, прерада метала, 
амбалаже од пластичних маса, грађ. 
матер., производња и промет садног 
материјала, производња и промет садног 
материјала 6,39 3,16 2,55 1,41 1,12 0,35

3.3. У области производње и прераде 
текстила, дрвета, метал. машина и 
уређаја и произв. прехрамб. произв. у 
правним лицима која запошљавају преко 
50 радника, извођења радова и услуге у 
области високоградње који запошљавају 
преко 100 радника 1,43 1,13 0,85 0,67 0,38 0,11

3.4. У области производње и прераде млека и 
млечних производа, јестивих уља и 
масти 16,97 16,46 16,14 15,80 15,63 4,65

3.5. У области произв., прераде и складишт. 
брашна и млинарских производа 14,88 14,48 14,22 13,79 13,63 4,15

3.6. У области производње пецива и хлеба у 
правним лицима која запошљавају до 50 
радника 22,52 22,12 21,44 20,95 20,62 6,16

3.7. У области извођ. радова и услуга у 
високоградњи која запошљавају до 100 
радника 22,12 21,44 20,95 20,45 19,96 5,99

4. Пословни простор у коме се обављају 
следеће делатности:  
- дистрибуција и пром. нафте и нафтних  
  деривата  
- услуге у платном промету и услуге 
  јавних и др. предузећа у области ПТТ и 
  ТТ услуга  
- банкарске организац., мењачнице и др. 
  организације које се баве финансијским 
  посредовањем  
- осигурање имовине и лица  
- спољна трговина и шпедиција  
- лутрија и кладионица  
- приређив. забавних игара у простори- 
  јама (аутомати за игру на срећу)  
- производња, пренос и дистрибуција 
  гаса  
- агенција за некретнине  
- пројектовање и сродне услуге  
- трговина на мало у објектима до 6м2 82,99 64,36 48,23 37,91 20,78 6,31

5. Пословни простор за обављање тргов. 26,78 19,46 17,81 11,80 8,65 2,66
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Ред. 
бр.  

ДЕЛАТНОСТ ЕКСТРА
зона 

I 
зона 

II 
зона 

III 
зона 

IV 
зона 

V 
зона 

на велико и трговине на мало у 
објектима преко 6 м2 

 
6. 

 
Складишни простор за трговину на велико и продају грађ. материјала на велико и мало

6.1. Затворени простор 32,91 16,14 12,64 7,97 5,48 2,49
6.2. Полуотворени простор (надстрешн. и 

тремови) 12,13 7,48 4,64 2,99 1,16 0,33
6.3. Отворени простор (плаћа се по м2 земље) 3,82 2,49 1,16 0,65 0,42 0,11

7. Складирање и прерада отпадн. матер. 
и секундарних сировина 1,41 1,09 0,63 0,47 0,21 0,06

8. Објекти за обављање угоститељских услуга
8.1. Ресторани (ван комплекса хотела), 

посластичарнице, ћевабџинице, 
бурегџијске радње, објекти за 
производњу и промет брзе хране, 
печењаре и сл. 32,43 25,10 23,96 20,93 15,63 8,31

8.2. Дискотеке, барови, кафићи и сл. 
угоститељски објекти 38,92 29,44 26,78 23,62 18,30 10,14

8.3. Производња и промет сладоледа и 
других смрзнутих смеса, торти и колача 27,44 20,95 17,94 15,62 14,31 8,31

8.4. Хотели, мотели, преноћишта са 
комплетним пратећим садржајем 
(смештај и исхрана) 8,31 7,65 6,82 5,48 4,32 3,33

9. Објекти за забаву (билијар, флипери, 
видео клубови, барови и ноћни 
клубови, видео игре и сл.) 179,46 113,93 83,65 52,22 26,61 7,97

10. Пословни простор за обављање занатских услуга 
10.1. Одржавање, поправка и прање моторних 

возила, поправка и одржавање апарата за 
домаћинство, сервиси за чишћење и 
прање стамбеног и посл. простора, 
фризери, часовничари, поправка и 
сервисирање телеф. апарата (фиксних и 
мобилних), оправка и сервисирање 
машина за умножавање и факс апарата 10,32 8,14 6,66 5,15 2,84 0,82

10.2. Обућари, хемијско чишћење и кројачи 7,97 5,15 3,49 2,16 1,24 0,37
11. Објекти за обављање услужних делат., 

фотокопирање и умножавање материј., 
фотографисање, фотостудија, златарске 
радње, печаторесци, оптичари, 
козметичари, салони, бижутерије, 
графичари, пословни простори за 
обављање техничког прегледа возила 76,67 52,39 38,43 24,94 14,14 4,48

12. Објекти за пружање интелект. услуга, 
адвокатуре, посредовање, компјутерске 
услуге (израда програма, продаја и 
сервисирање), аганције за вођење 
пословних књига, превођење и друге 
услужне и интелект. услуге, туристичке 
агенције, агенције за запошљавање 60,34 42,91 35,59 24,45 14,31 8,66

13. Пијачни простор 
13.1. Отворени 2,92 2,16 1,66 1,32 0,82 0,26
13.2. Затворени 5,16 3,82 2,66 1,92 1,17 0,38

14. Комерцијални објекти за спортску рекреацију 
14.1. Теретане, фитнес клубови и сл. у оквиру 

стамбених и пословних простора, 
играонице за децу и сл. 

37,91 31,60 22,12 14,64 12,81 3,99
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Ред. 
бр.  

ДЕЛАТНОСТ ЕКСТРА
зона 

I 
зона 

II 
зона 

III 
зона 

IV 
зона 

V 
зона 

14.2. Тениски и др. рекреативни спортски 
терени 

13,39 10,82 7,98 5,41 4,08 1,21

 
15.  

 
Објекти за обављање здравствених услуга 

15.1. Здравствени центри (комплетне садрж.) 16,14 14,81 13,22 12,13 9,57 2,99
15.2. Клинике, поликлинике, лекарске 

ординације, стоматолошке ординације, 
пословни простор за снимање зуба и 
вилица, апотеке и др. сродне делатности 34,10 28,93 24,45 20,95 14,97 8,98 

16. 
 
Комерцијалне ветеринарске услуге  34,10 28,93 24,45

 
20,95 14,97 8,98

17. Пословни простор у коме се обављају 
делатности образовања, чувања и брига 
о деци, удружења грађана, превоз 
путника и робе у друмском и 
железничком саобраћају 33,43 28,76 27,45 23,12 19,96 6,07

18. Ауто школе 
18.1. Канцеларијски простор за одржавање 

наставе 42,42 39,42 36,58 33,43 31,11 9,15
18.2. Простор за обуку на полигону (отворени 

простор) 22,12 19,80 17,46 16,63 14,97 4,65
19. Пословни простор за обављање делатности и послова јавног информисања 

19.1. Радио станица и студија 27,45 25,96 24,12 22,79 21,28 6,48
19.2. ТВ станице и студија 37,91 36,58 33,26 31,60 29,11 8,98

20. 
 
Пословни простор у коме се обавља 
делатност преноса и дистрибуције 
електричне енергије 248,97 193,08 144,69 113,73 62,34 18,93

21. Све остале непоменуте делатности 16,97 16,46 16,14 15,80 15,63 4,65
22. Пословни простор који се не користи 

за обављање делатности (празан) 
плаћа се износ из тачке 1 (становање) 
увећан за 50%, а на основу записника 
службеног лица 

 

 

 
Висина накнаде за коришћење јавног и осталог грађевинског земљишта у БИД зони увећава се за 20% у 

односу на износ утврђен у ЕКСТРА зону. 
 

Члан 2. 
 
 У члану 11. мења се став 3. тако да гласи: 
 
 "Принудна наплата накнаде из ове Одлуке врши се на основу прописа којима се уређује порески 

поступак и пореска администрација. У складу са наведеним прописима утврђује се и висина камате за 
обавезе које нису плаћене у прописаном року као и трошкови поступка." 

 
Члан 3. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-177/2011         ПРЕДСЕДНИЦА  
               Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 60. а у вези са чланом 6. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Службени 
гласник РС" број 62/06), члана 16. став 1. тачка 4. и 
члана 19. став 1. тачка 3. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ 

ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ 
ЈАВНИХ ПРИХОДА  

 
Члан 1.  

 
Овом Одлуком одређују се услови, обим отписа, 

обрачунате а неплаћене камате на обавезе које су дос-
пеле за плаћање до 31.12. 2011. године, (у даљем тек-
сту: камата) по основу локалних јавних прихода и то:  

1. пореза на имовину правних лица;  
2. пореза на имовину физичких лица  
3. локалне комуналне таксе;  
4. накнаде за коришћење грађевинског земљишта 
 

Члан 2. 
 

Право на отпис камате на обавезе по основу 
локалних јавних прихода из члана 1. ове Одлуке (у 
даљем тексту: обавезе) остварују се на основу 
захтева обвезника, односно лица одговорног за 
испуњење обавезе обвезника (у даљем тексту: 
подносилац захтева), који се подноси по испуњењу 
услова прописаних овим чланом, најкасније до 14.02. 
2012.  године.  

Уз захтев се подноси документација из које 
произилази да су испуњени услови за отпис камате 
(доказ о уплати главног дуга по основу обавеза на 
прописаним уплатним рачунима локалних јавних 
прихода).  

Захтев се подноси за сваку врсту обавеза из члана 
1. ове Одлуке, Градској управи- Одсеку за 
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода.  

Отпис камате у складу са овом Одлуком, врши се 
подносиоцу захтева-резиденту Републике Србије 
који је:  

1) на прописане уплатне  рачуне локалних јавних 
прихода, после ступања на снагу ове Одлуке, 
уплатио главни дуг по основу обавеза из чл. 1. ове 
Одлуке за које подноси захтев за отпис камате и 
споредна пореска давања по поснову тих обавеза 
осим камате, доспелих за плаћање до 31.12. 2011. 
године;  

2) на прописане уплатне рачуне локалних јавних 
прихода, и пре ступања на снагу ове Одлуке, уплатио 
главни дуг по основу обавеза из чл.1. ове Одлуке за 
које подноси захтев за отпис камате и споредна 
пореска давања по основу тих обавеза рачунајући и 

део камате, доспелих за плаћање до 31.12. 2011. 
године.  

 
Члан 3. 

 
Подносиоцу захтева који је испунио услове из 

члана 2. ове Одлуке отписаће се камата по основу 
обавезе коју је уплатио, и то:  

1) 100% камате, ако је уплату у складу са чл. 2. став 
4. тач.1. ове Одлуке извршио најкасније до 14.02.2012. 
године.  

2) Уколико је подносилац захтева обавезу извршио у 
складу са чл. 2. став 4. тач.2. ове Одлуке, односно 
извршио је уплату јавног дуга и споредних давања осим 
камате, односно извршио је уплату главног дуга, спо-
редних давања и дела камате, пре ступања на снагу ове 
Одлуке, камата ће се отписати у преосталом износу који 
је евидентиран-обрачунат, на дан подношења захтева.  

 
Члан 4. 

 
Право на отпис камате утврђује се решењем 

надлежног одсека Градске управе, у складу са законом.  
Градска управа - Одсек за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода води евиденцију о 
остваривању права у складу са овом Одлуком и стара 
се о спровођењу ове Одлуке.  

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 430-1/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 60. а у вези са чланом 6. став 1. тачка 

3. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службе-
ни гласник РС" број  62/06), и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 12/09 и 7/10) у Тарифном 
броју 1. Таксене тарифе која је саставни део Одлуке, 
у делу "остале одредбе", тачка 5. мења се и гласи:  
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"Новооснована привредна друштва и предузетни-
ци који први пут почињу са радом, за прву годину 
рада имају право на олакшицу и то:   

- привредна друштва од 50%;  
- предузетници од 80%."  

Члан 2. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 434-4/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
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На основу чл. 33.Закона о у локалној самоуправи 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 
ОБАВЕЗЕ СЕРВИСИРАЊА ДУГА У 

ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА 

 
I 

 
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о 

прихватању обавезе сервисирања дуга у финан-
сирању пројеката  од јавног значаја по Јавном позиву 
за кандидовање пројеката за финансирање изградње, 
реконструкције, односно адаптације школа и обда-
ништа, здравствених установа, спортских објеката, 
институција културе, објеката  станоградње и других 
објеката од јавног значаја у 2010/2011. години у 
финансирању пројеката од јавног значаја Мини-
старства животне средине и просторног планирања у 
складу са Уредбом и Закључком Владе РС 05 бр: 
351-7645/2011-1, тако што се тачка II мења и гласи:  

  
"II 

 
Град Крушевац прихвата обавезу сервисирања 

дуга по основу кредита за финансирање 50% од 80% 
укупне вредности (са ПДВ-ом) Пројеката, према 
условима Јавног позива, и то: 

  
1. Адаптација парка "Багдала" - део са 

спортским теренима у Крушевцу  
Укупна вредност Пројекта адаптације парка 

"Багдала" - део са спортским теренима са ПДВ-ом 
износи  3.580.777,50 динара. 

  

2. Адаптација објекта у Обилићевој улици - 
зграда "Дечја радост" у Крушевцу 

 Укупна вредност Пројекта адаптација објекта у 
Обилићевој улици - зграда "Дечја радост" у 
Крушевцу са ПДВ-ом износи  16.377.800,86 динара. 

 
3. Главни пројекат адаптације посебног 

објекта у производно-изложбено-продајни објекат 
старих заната у Крушевцу   

Укупна вредност Пројекта Главни пројекат 
адаптације посебног објекта у производно-
изложбено-продајни објекат старих заната у 
Крушевцу  са ПДВ-ом износи  3.328.599,98 динара.  

 
4. Главни пројекат изградње школског објекта 

у селу Гаглово   
Укупна вредност Пројекта Главни пројекат 

изградње школског објекта у селу Гаглово  са ПДВ-
ом износи   25.941.120,00 динара.  

 
5. Главни пројекат изградње школског објекта 

- фискултурне сале у селу Коњух ОШ "Брана 
Павловић " Коњух  

Укупна вредност Пројекта Главни пројекат 
изградње школског објекта - фискултурне сале  у 
селу Коњух ОШ "Брана Павловић" Коњух са         
ПДВ-oм износи  21.003.596,73 динара. 

 
6. Модернизација градског стадиона у 

Крушевцу-осветљење терена стадиона, избор 
семафора, реконструкција седишта, рекон-
струкција таванског простора са претварањем у 
пословни простор "Прес центар", изградња  
пасареле и реконструкција дела трибина у 
простор кабина за новинаре и контролне собе , 
чији је инвеститор Град Крушевац  

 Укупна вредност Пројекта са ПДВ-ом износи 
147.220.219,16 динара.  

 
7. Главни пројекат реконструкције платоа 

испред Дома синдиката у Крушевцу.  
Укупна вредност Пројекта Главни пројекат 

реконструкције платоа испред Дома синдиката у 
Крушевцу са ПДВ-ом износи 29.049.954,68 динара.  

 
8. Главни пројекат изградње игралишта у ОШ 

у  селу Ћелије.  
Укупна вредност Пројекта Главни пројекат 

изградње игралишта у ОШ у Ћелијама са  ПДВ-ом 
износи    2.767.579,14 динара. 

 
9. Главни пројекат изградње игралишта у ОШ 

у селу Љубава.   
Укупна вредност Пројекта Главни пројекат 

изградње игралишта у ОШ у селу Љубава  са  ПДВ-ом 
износи  2.264.462,07 динара". 

 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
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СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 401-802/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 10., 158. ст. 2. и 178. Закона о 

енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 57/11) , члана 9. и 
13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник 
РС" бр. 88/11) , члана 19. тачка 6 Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је     

        
О Д Л У К У 

 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком прописују се: услови и начин 

сигурног и квалитетног снадбевања топлотном 
енергијом која се користи за грејање стамбеног и 
пословног простора, услови и начин пружања 
енергетских услуга као и међусобни односи између 
енергетских субјеката и купаца топлотне енергије. 
Овом одлуком се такође одређује начин доношења и 
надлежности за доношење појединачних аката као 
што су: тарифни системи за одређивање цена 
топлотне енергије и енергетских услуга, одлуке о 
ценама топлотне енергије и енергетских услуга, 
правила о раду дистрибутивног система као и 
планови развоја система даљинског грејања.  

   
Члан 2. 

 
Овом Одлуком се нарочито уређују:  
-  планирање и развој система даљинског грејања, 
-  међусобни односи између енергетског субјекта и 

купаца топлотне енргије, 
-  власничка разграничења и надлежности за 

одржавање топлотне опреме, 
-  услови и начин издавања одобрења за 

прикључење, 
-  изградња прикључног топловода и топлотне 

подстанице, 
-  прикључење на топловодну мрежу, 
-  почетак испоруке топлотне енергије, 
-  склапање Уговора о снадбевању топлотном 

енергијом, 
-  евиденција купаца,  
-  снабдевање  и квалитет испоручене топлотне 

енергије, 
-  мерно место, мерни уређаји и утврђивање 

испоручене количине топлотне енергије,  
-  надлежности за доношење тарифних система и 

одређивања цена топлотне енергије и услуга, 

-  рекламације на испоручену топлотну енергију, 
-  неовлашћено коришћење топлотне енергије, 
-  обуставу испоруке топлотне енергије, 
-  обавезе енергетског субјекта и купца  и 
- надзор, казнене и прелазне и завршне одредбе. 
 
Дефиниције појмова 
 

Члан 3. 
 

    Поред појмова из Закона о енергетици у овој 
Одлуци и Тарифним системима користе се и појмови 
са следећим значењима:  

- производни извори су постројења која 
претварају примарну енергију горива у топлотну 
енергију; 

- дистрибутер је енергетски субјект који врши 
дистрибуцију и испоруку топлотне енергије и 
управља дистрибутивним системом топлотне 
енергије. Дистрибутер је истовремено и снадбевач 
тарифних купаца топлотном енергијом; 

- дистрибутивна мрежа је топловодна мрежа, 
која представља систем повезаних уређаја и 
инсталација који су намењени дистрибуцији 
топлотне енергије до купаца;   

- пумпне станице  су постројења, која 
омогућавају проток топле воде кроз топловодну 
мрежу; 

- прикључни топловод је топловод који иде од 
прикључних шахти или одвајања од дистрибутивне 
топловодне мреже до топлотне подстанице; 

- грејна вода у мрежи даљинског грејања је 
преносни медиј, којим се преноси топлотна енергија; 

- топлотна подстаница  је састављена из 
примарног и секундарног дела подстанице и својим 
радом обезбеђује испоруку топлоте у унутрашње 
топлотне инсталације и уређаје купаца; 

- примарни део подстанице  је састављен од 
запорних, регулационих, сигурносних, мерних  
елемената и топлотних измењивача; 

- секундарни део подстанице  се састоји од 
разводних система, регулационих и сигурносних 
уређаја те уређаја за индиректну припрему санитарне 
топле воде и опреме за расподелу топлотне енергије 
за различите системе унутрашњих топлотних 
уређаја; 

- унутрашне топлотне инсталације и уређаји, 
који се прикључују на секундарни део подстанице, 
употребљавају се за различите врсте грејања: 
радијаторско, конвекторско и подно грејање, грејање 
топлим ваздухом и проветравање, климатизацију 
простора, припрему санитарне топле воде и др.; 

- предајно место је по правилу мерно место где 
један енергетски субјект предаје топлотну енергију 
другом енергетском субјекту, односно купцу;  

- мерно место  у топлотној подстаници је место 
где је постављен мерач топлотне енергије, и место 
где је постављен водомер; 

- обрачунско место је шифра објекта или етажне 
јединице купца, за које снадбевач испоставља рачун; 

- мерни уређај  је топлотно бројило и/или 
водомер, које непосредно мери испоручену топлотну 
енергију и/или потрошњу грејне воде за допуну и 
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основ је за обрачунавање испоручене топлотне 
енергије купцу; 

- делитељ трошкова испоручене топлотне 
енергије омогућава расподелу трошкова топлотне 
енергије, која је испоручена преко заједничког 
топлотног бројила (мерача) у примарном делу 
подстанице за више купаца. Појединачни купци 
одређују своје уделе (учешћа) у трошковима 
испоручене топлотне енергије, а збир свих удела 
мора бити 100%; 

- санитарна топла вода је хладна вода из 
водоводне мреже, која се загрева у акумулационом 
бојлеру и њу купац користи за домаћинство или 
друге потребе;     

- прикључна снага је називна снага унутрашњих 
топлотних инсталација и уређаја, а  одређена је 
пројектом за градњу односно пројектом изведених 
радова;  

- техничка правила о прикључењу на 
топловодну мрежу су правила која одређују техничке 
услове за пројектовање, изградњу и прикључење 
топлотних инсталација и опреме на топловодну 
мрежу, а дефинисана су у Правилима о раду 
дистрибутивног система; 

- измена купчеве топлотне опреме је било која 
измена на тој опреми која мења инсталисану снагу 
или изазива употребне промене начина рада 
топлотне опреме; 

- употребне промене су оне промене које утичу 
на: промену притиска, повратну температуру, проток 
и преузимање топлотне енергије; 

- претходни услов за прикључење  је писани 
документ који издаје дистрибутер, а који се односи 
на услове за израду пројектне документације, 
изградњу и прикључење топлотних инсталација и 
опреме; 

- упоредни обрачунски период  је период, у којем 
су били услови преузимања топлоте подобни 
условима у периоду, за који са мерењима није било 
могуће утврдити стварну потрошњу у одређеном 
периду. 

 
II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА  
     ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

 
План развоја енергетике 

 
Члан 4. 

 
Скупштина града Крушевца доноси План развоја 

енергетике за подручје за које је надлежна, а са којим 
се утврђују потребе за енергијом, као и услови и начин 
обезбеђивања неопходних енергетских капацитета, а у 
складу са Стратегијом развоја енергетике Републике 
Србије и Програмом остваривања Стратегије. 

Сви енергетски субјекти који учествују у 
снадбевању купаца енергијом на подручју града 
Крушевца дужни су доставити све податке 
неопходне за израду Плана развоја енергетике. 

План развоја енергетике доноси се на период од пет 
година и усклађује се са реалним потребама за 
енергијом и енергентима најмање сваке друге године.  

 

Развој система даљинског грејања 
 

Члан 5. 
 

Енергетски субјекти који учествују у снадбевању 
купаца топлотном енергијом дужни су да планирају 
и спроводе свој план развоја који је усклађен са 
Планом развоја енергетике из члана 4. ове одлуке.  

Планови развоја топлификационе мреже и гасифи-
кационе мреже морају бити међусобно усклађени. 

Подручја предвиђена за топлификацију, односно 
гасификацију се дефинишу енергетском картом 
града Крушевца. 

Планови развоја система даљинског грејања су јавни 
и објављују се у Службеном листу града Крушевца. 

 
III. СНАДБЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ  

                         ЕНЕРГИЈОМ 
 

Енергетске делатности 
 

Члан 6. 
 

Енергетске делатности, као делатности од општег 
интереса, у сектору топлотне енергије (у складу са 
Законом о енергетици) су производња топлотне 
енергије за тарифне купце, дистрибуција топлотне 
енергије, управљање дистрибутивном мрежом и 
снадбевање топлотном енергијом тарифних купаца. 

Енергетски субјект може отпочети са обављањем 
енергетске делатности на основу лиценце коју издаје 
Агенција за енергетику, а у складу са Законом о 
енергетици. 

 
Снадбевање тарифних купаца 

 
Члан 7. 

 
Јавно комунално предузеће које је основао град 

Крушевац за обављање делатности снадбевања 
тарифних купаца топлотном енергијом или предузеће 
којем је град Крушевац уговором поверио обављање 
делатности снадбевања топлотном енергијом тарифних 
купаца је енергетски субјект који производи и/или 
купује топлотну енергију за потребе тарифних купаца, 
врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије 
купцима, управља дистрибутивним системом и  
снадбева топлотном енергијом тарифне купце на 
подручју града Крушевца, а које је енергетском картом 
града одређено за топлификацију (у даљем тексту “ 
Енергетски субјект”). 

 Енергетски субјект је дужан да енергетске де-
латности из домена топлотне енергије обавља у складу 
са Актом о оснивању (поверавању), овом одлуком, 
актима донесеним на основу ове одлуке и законом. 

Енергетски субјект, као снадбевач тарифних 
купаца топлотном енергијом, обезбеђује топлотну 
енергију из сопствених извора или закључује у 
писменој форми годишње уговоре о куповини 
топлотне енергије од других произвођача, у складу 
са билансним потребама тарифних купаца.  
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Опрема енергетског субјекта  
 

Члан 8. 
 

Топлотна опрема енергетског субјекта коју 
користи за обављање основне делатности, по 
правилу, је: 

- производни извори (који су у саставу предузећа 
које врши снадбевање купаца), 

- мерни уређаји за преузету топлотну енергију из 
производних извора који су у саставу енергетског 
субјекта, 

- пумпне станице, 
- дистрибутивна топловодна мрежа, 
- прикључни топловод, 
- топлотна подстаница са мерним уређајима за 

испоручену топлотну енергију купцима (само за 
објекте колективног становања), 

- мерним уређајима за испоручену топлотну 
енергију купцима (само за објекте појединачног 
становања). 

Енергетски субјект и власник односно инвеститор 
писаним уговором међусобно регулишу даље 
власничке односе као и услове и начин преноса 
права и обавезе на енергетски субјект за управљање 
и одржавање прикључног топловода и топлотне 
подстанице.  

 
Купац топлотне енергије  

 
Члан 9. 

 
Купац топлотне енергије је свако правно или 

физичко лице, којем енергетски субјект на основу 
писаног уговора испоручује топлотну енергију. 
Купац такође може бити и заједница правних и/или 
физичких лица, који су прикључени на заједничко 
место преузимања топлотне енергије.  

 
Топлотна опрема купца 

 
Члан 10. 

 
Топлотна опрема купаца је: 
-  топлотна подстаница (само за објекте поје-

диначног становања), 
-  унутрашње топлотне инсталације и уређаји, 
-  индивидуални (унутрашњи) регулатори и 

мерачи топлоте (делитељи). 
Инвеститор/купац може да склопи писани уговор 

са којим на енергетски субјект или неко друго 
правно лице, одобрено од стране енергетског 
субјекта, преноси право и обавезу за управљање и 
одржавање прикључног топловода и топлотне 
подстанице и регулише будуће власничке односе над 
овом опремом.  

 
 
IV. ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ 

 
Производни капацитети 

 
Члан 11. 

 
Енергетски субјект је дужан да своје производне 

капацитете одржава у исправном стању, да обезбеди 
њихову сталну погонску и функционалну способност 
и безбедно коришћење у складу са техничким и 
другим прописима и стандардима, њихову 
безбедност и услове заштите животне средине 
уређене законом и другим прописима. 

               
Дистрибутивни систем 

 
Члан 12. 

 
Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне 

енергије, одговоран је за одржавање, функционисање 
и развој дистрибутивног система усклађеног са 
потребама постојећих и будућих купаца на подручју 
за које је задужен за испоруку и снадбевање 
топлотном енергијом. 

          
Прикључни топловод и топлотна подстаница 

 
Члан 13. 

 
Управљање прикључним топловодом и топлот-

ном подстаницом, односно дефинисаним параме-
трима, као саставним деловима јединственог система 
даљинског грејања, обавља дистрибутер. 

Уградњу, проверавање исправности и тачност 
рада, као и одржавање мерних уређаја у топлотној 
подстаници за мерење испоручене количине 
топлотне енергије врши енергетски субјект.  

За одржавање прикључног топловода и топлотне 
подстанице, одговоран је енергетски субјект за 
објекте колективног становања, односно инвеститор 
или власник објекта појединачног становања, 
уколико уговорно није пренео обавезу одржавања на 
енергетски субјект или неко друго правно лице, 
одобреном од стране енергетског субјекта. 

Власник непокретности је дужан да омогући 
приступ енергетским објектима и да трпи извршење 
радова из претходних ставова овог члана. 

У случају оштећења непокретности приликом 
извођења радова из претходног става енергетски 
субјект је дужан да хитно отклони насталу штету  и 
врати непокретност у првобитно стање.  

 
Унутрашња топлотна опрема купца 

 
Члан 14. 

 
Купац је одговоран за одржавање своје 

унутрашње топлотне инсталације и опреме у 
технички и функционално исправном стању. 

Купац може са енергетским субјектом или са 
другим правним лицем, одобреним од стране 
енергетског субјекта, склопити посебан уговор о 
одржавању своје унутрашње топлотне опреме.  

 
 

V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ 
СИСТЕМА 
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Члан 15. 
 
Енергетски субјект, као оператор дистрибутивног 

система, доноси Правила о раду дистрибутивног 
система (у даље тексту "Правила рада"), а уз 
прибављену сагласност Скупштине града Крушевца. 

Правилима рада утврђују се нарочито: технички 
услови за прикључење корисника на систем, техни-
чки услови за повезивање са произвођачем топлотне 
енергије, технички и други услови за безбедан рад 
дистрибутивног система и за обезбеђивање поузда-
ног и континуираног снадбевања купаца топлотном 
енергијом, поступци у кризним ситуацијама, фу-
нкционални захтеви и класа тачности мерних уређа-
ја, као и место и начин мерења испоручене топлотне 
енергије. 

Правила из става 1. овог члана су јавна и 
објављују се у Службеном листу  града Крушевца.    

 
VI ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ  

 
Енергетски услови за израду пројектне 
документације, изградњу и прикључење 

 
Члан 16. 

 
Инвеститор, односно купац, који планира 

изградњу и прикључење новог објекта - топлотних 
уређаја на топловодну мрежу, односно жели да 
изврши измене на већ прикљученој топлотној 
опреми, а које за последицу могу имати измену 
прикључне снаге или промену начина рада (у даљем 
тексту: «инвеститор»), дужан је да од енергетског 
субјекта прибави предходне услове за прикључење 
(у даљем тексту: "услове"), ако законом није 
другачије регулисано. 

 
Члан 17. 

 
Захтев за издавање услова подноси се на обрасцу 

енергетског субјекта и, нарочито, садржи податке о: 
1. власнику објекта (фирма и седиште, односно 

име, презиме и адреса), 
2. објекту за који се тражи одобрење (врста, 

намена објекта, локација и др.), 
3. очекиваном временском периоду за који 

треба да се изврши прикључење, 
4. предвиђеној инсталисаној снази, као и о но-

миналном радном притиску, температури и протоку 
(капацитету) који је потребно обезбедити на прикљу-
чку објекта (ако су у питању специфични захтеви), 

5. намени потрошње топлотне енергије, 
6. предвиђеној минималној и максималној 

часовној и дневној потрошњи топлотне енергије и 
укупној годишњој потрошњи са месечном 
динамиком (ако су у питању специфични захтеви), 

7. техничким карактеристикама објекта купца, 
са посебним нагласком на специфичне врсте 
трошила, ако се таква планирају, 

8. могућностима супституције топлотне 
енергије другом врстом горива и времену потребном 
за прелазак на супститут и обрнуто. 

 

Члан 18. 
 

Енергетски субјект од инвеститора/купца може да 
захтева да, и поред попуњеног захтева за услове из 
претходног члана,  достави и неке од следећих 
докумената: 

а) за добијање локацијског одобрења  
 
- ситуацију објекта са уцртаним предвиђеним 

прикључним топловодом и локацијом топлотне 
подстанице,  

- процену прикључне снаге објекта.  
 
б) за добијање грађевинске дозволе:  
 
- локацијску дозволу са локацијском документа-

цијом или потврду, да локацијска дозвола није потребна,  
- пројект за добијање грађевинске дозволе (ПГД) 

или пројект за извођење (ПЗИ) унутрашње топлотне 
опреме (радијаторско грејање, грејање топлим 
ваздухом, климатизација, водоводне инсталације-
припрема потрошне топле воде и слично), топлотне 
подстанице (пројекти машинских и електро 
инсталација) и прикључног топловода,   

- измене наведених пројеката.  
 
ц) за добијање употребне дозволе  
 
- записник о техничкој и функционалној исправности 

топлотне подстанице (пробни рад)  који је потписан од 
стране инвеститора или купаца и енергетског субјекта,  

- изјава изваођача радова о техничкој и функци-
оналној исправности унутрашњих топлотних 
инсталација и опреме,   

- пројекти изведених радова (ПИР) или изјаву да 
није било одступања од приложених пројеката за 
извођење (ПЗИ),  

- атесте и гаранцијске листове за сву опрему, која 
је уграђена у топлотној подстаници,  

- геодетски снимак прикључног топловода за 
катастар подземних инсталација, 

- доказ о власништву на објекат или део објекта 
(извод из земљишних књига или неки други оверен 
доказ), 

- сагласност власника објекта или дела објекта за 
прикључење. 

Поред набројаних докумената, енергетски субјект 
може тражити и неке друге потребне документе, 
дефинисане Правилима рада и претходним условима 
за прикључење.  

        
Члан 19. 

 
Енергетски субјект мора дати инвеститору 

писмено претходне услове за прикључење, ако су 
захтеви у молби за добијање претходних услова за 
прикључење усклађени с условима из Техничких 
правила за прикључење на топловодну мрежу и ако 
то дозвољавају могућности опреме (постројења) 
енергетског субјекта као и економичност снабдевања 
топлотном енергијом.  

Ако енергетски субјект одбије издавање претхо-
дних услова за прикључење, мора навести разлоге 
одбијања. 
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Члан 20. 

 
Енергетски субјект (дистрибутер) је дужан да у 

року од 15 дана по пријему писменог захтева 
инвеститора изда претходне услове за прикључење. 

Претходни услови за прикључење дефинишу 
услови пројектовања и изградње инвеститорове 
топлотне опреме, а нарочито: место и начин 
прикључења, услови и начин изградње прикључног 
топловода, топлотне подстанице и унутрашњих 
инвеститорових инсталација и  опреме, као и место и 
начин мерења преузете топлотне енергије, рок 
прикључења и трошкови прикључења. 

Услови пројектовања и изградње морају бити у 
складу са техничким правилима за прикључење на 
топловодну мрежу. 

Против решења из става 2. овог члана може се 
поднети жалба Управном одбору у року од 15 дана. 

Одлука Управног одбора по жалби је коначна и 
против ње се може покренути управни спор.   

 
VII  ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА 
       И ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ  

 
Члан 21. 

  
Инвеститорову опрему може градити само 

стручно оспособљени извођач са одговарајућом 
лиценцом. Опрема се може монтирати, распо-
ређивати и мењати само по одредбама ове одлуке, 
предходних услова за прикључење на топловодну 
мрежу и уз сагласност енергетског субјекта. 

       
Члан 22. 

 
Врсту, број и склоп прикључног топловода и место 

прикључења на мрежу одређује енергетски субјект. 
 

Члан 23. 
 

Енергетски субјект врши превентивни стручни 
надзор над изградњом прикључног топловода и 
топлотне подстанице, а у циљу праћења придржавања 
свих техничких услова из претходних услова о 
прикључењу, а без посебне надокнаде од стране 
инвеститора. Инвеститор је дужан пријавити 
енергетском субјекту почетак изградње прикључног 
топловода и топлотне подстанице најкасније 14 дана пре 
почетка радова. 

 
Члан 24. 

 
Инвеститор се унапред саглашава да енергетски 

субјект може на његов прикључни топловод и 
топлотну подстаницу, у случају да то капацитет 
опреме дозвољава, прикључити и другог купца, при 
чему би инвеститор одговарајућу надокнаду за 
коришћење његове топлотне опреме потраживао 
непосредно од новог купца и по том предмету не би 
имао никаквих потраживања од енергетског субјекта. 

 
Члан 25. 

 

Инвеститор се унапред саглашава да на својој 
непокретности енергетском субјекту дозволи и 
омогући прекоп, уколико би то било потребно за 
извођење  прикључка за потребе његовог или 
суседног објекта, а уз услов правичне надокнаде и 
враћања земљишта у  претходно стање. 

 
VIII  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТОПЛОВОДНУ 
         МРЕЖУ  
          

Члан 26. 
 

Одобрење за издавање употребне дозволе за 
топлотну опрему инвеститора издаје енергетски 
субјект на основу инвеститоровог захтева. Захтев за 
издавање одобрења садржи: 

- пројект изведених радова, или изјаву да није 
било одступања од приложених пројеката за 
извођење (ПЗИ), 

- потврду о упису прикључног топловода у 
катастар подземних инсталација. 

 
Члан 27. 

 
Енергетски субјект је дужан да прикључи објекат 

купца на топловодну мрежу у року од 8 дана од дана 
закључивања уговора о продаји топлотне енергије, 
под условом да је купац испунио обавезе утврђене 
одобрењем за прикључење, као и да објекат купца 
испуњава све техничке и друге прописане услове.  

Инвеститорова топлотна опрема се сме прикљу-
чити на топловодну мрежу само уз присутност 
енергетског субјекта и инвеститора. Исто важи и за 
све радове на изменама на инвеститоровој топлотној 
опреми, које могу изазвати промену начина рада или 
промену прикључне снаге. 

 
IX  ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 
      ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 28. 

 
По завршеном извођењу топлотних инсталација 

морају бити изведена сва потребна пробна 
испитивања и сачињене све изјаве и записници о 
пробним испитивањима. 

Ако инвеститор не уважи примедбе и захтеве 
енергетског субјекта у вези са недостацима и 
одступањима од важећих прописаних техничких 
услова, а која су констатована приликом пробног 
рада, енергетски субјект може обуставити испоруку 
топлотне енергије све док се његови захтеви не 
испуне.  

 
Члан 29. 

 
Када се из неких разлога, а који нису везани за 

опрему енергетског субјекта, или инвеститора, не 
може добити и приложити употребна дозвола, на 
основу инвеститоровог захтева може се почети 
пробни рад инвеститорове топлотне опреме. Ово је 
могуће само ако се тиме не проузрокује штета. 
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У случају потребе за прикључење привремених 
објеката, градилишта, као и објеката за које је 
одобрен пробни рад у складу са посебним законом 
може се издати одобрење за привремено 
прикључење објекта. 

Услови, начин и поступак одобрења за 
привремено прикључење и испоруку топлотне 
енергије су исти као и у редовном поступку, односно 
у складу са одредбама ове одлуке.  

 
Члан 30. 

 
Енергетски субјект почиње са испоруком 

топлотне енергије пошто су испуњени сви услови из 
издатих услова и уговора. Ако је објекат нов, 
потребно је за рад приложити употребну дозволу за 
објекат, ако је објекат постојећи употребну дозволу 
за топлотну опрему. 

Енергетски субјект и инвеститор записнички 
потврђују почетак рада или измену купчеве топлотне 
опреме и истом треба бити приложена изјава 
извођача инвеститорове топлотне опреме, да је 
изведена само по одобреној пројектној 
документацији. 

 
Члан 31. 

 
Енергетски субјект са прикључењем купчеве 

опреме на своју топловодну мрежу не преузима 
одговорност за правилан и безбедан рад 
инвеститорове опреме и не оправља исту, ако опрема 
не би правилно радила, иако је прегледао пројекте, 
надзирао градњу прикључног топловода и топлотне 
подстанице и учествовао у пробним испитивањима, 
осим ако је склопљен уговор о одржавању између 
енергетског субјекта и купца о одржавању 
унутрашње опреме купца. 

 
Члан 32. 

 
У складу са стратешким опредељењима 

Републике Србије о рационалној потрошњи и 
снабдевању енергијом и заштити животне средине, 
којом се налаже локалној самоуправи, да уређује 
снадбевање објеката топлотном енергијом 
рационално и за околину најприкладније, потребно 
је објекте или појединачне функционалне делове 
објеката свуда, где је то могуће, прикључити на 
топловодну мрежу система даљинског грејања у 
граду Крушевцу. 

 
 

X СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ 
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
Члан 33. 

 
Уговор о снабдевању топлотном енергијом 

између енергетског субјекта и купца склапа се у 
писменој форми. 

Уколико уговор о испоруци, односно снабдевању 
топлотном енергијом није склопљен у писменој 
форми, сматра се, да је уговорни однос између 

енергетског субјекта и купца настао са даном 
почетка испоруке топлотне енергије. У овом случају 
су енергетски субјект и стварни корисник топлотне 
енергије недвосмислено одговорни за настале 
обавезе снабдевања топлотном енергијом у складу са 
одредбама ове Одлуке. 

Енергетски субјект није дужан испоручивати 
топлотну енергију, уколико купац одбије склапање 
писаног уговора о снабдевању топлотном енергијом. 

 
Члан 34. 

 
Уговор о снабдевању топлотном енегијом садржи:  
- податке о купцу, 
- адресу предајног места, 
- прикључну снагу, 
- увршћеност у тарифни систем за преузимање то-

плотне енергије, 
- деловник трошкова испоручене топлотне енер-

гије, ако је заједничко предајно место, 
- друге специфичности уговорних односа, које ни-

су дефинисане одредбама Одлуке или Тарифног 
система.  

 
Члан 35. 

 
Уговор о снабдевању топлотном енергијом се 

склапа на неодређено време, осим ако се енергетски 
субјект и купац не договоре другачије. 

Купац може писмено отказати уговор о 
снабдевању топлотном енергијом са отказним роком 
до 90 дана, али не у току грејне сезоне. Енергетски 
субјект уважава раскид са првим следећим 
обрачунским периодом.  

Ако на једном предајном месту топлоту преузима 
више купаца, отказ важи само, ако су сви купци 
писмено отказали уговор, уколико постоје техничке 
могућности за појединачно искључење купца са 
заједничког места преузимања топлотне енергије. 

Уколико се купац топлотне енергије поново 
одлучи за снабдевање топлотном енергијом на истом 
предајном месту, у року који је краћи од 12 месеци 
од претходног искључења, мора пре поновног 
укључења отклонити све недостатке због којих је 
био искључен, као и изравнати све фиксне трошкове 
снабдевања, које би плаћао, да му је топлотна 
енергија била непрекидно испоручивана. 

Уколико је купац искључен са система даљинског 
грејања дуже од 12 месеци, за ново прикључење 
плаћа све трошкове прикључења као и нови купац.  

 
Члан 36. 

 
Купци са заједничким предајним местом морају 

енергетском субјекту пре склапања уговора о 
снадбевању топлотном енергијом приложити 
споразумно сачињен деловник трошкова, који је 
саставни део уговора о снадбевању топлотном 
енергијом. 

У деловнику трошкова се одређује удео трошкова 
снадбевања топлотном енергијом сваког 
појединачног купца, збир свих делова мора бити 100 
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процената. Топлотна енергија утрошена за загревање 
заједничких просторија се обрачунава свим купцима 
у складу са деловником трошкова. 

Деловник трошкова се може прихватити само уз 
писмену сагласност свих купаца и примењује се са 
првим следећим обрачунским периодом. 

Деловник трошкова мора бити израђен и достављен 
у складу са упутством енергетског субјекта. 

Ако купци енергетском субјекту не приложе 
деловник трошкова из претходног става, енергетски 
субјект обрачунава појединачне купчеве трошкове 
снадбевања топлотном енергијом по подацима 
деловника, који му стоје на располагању, ако тих 
података нема, онда на једнаке делове. 

 
Члан 37. 

 
Купац мора енергетски субјект у року од 15 дана 

писмено обавестити о статусним и власничким 
променама, које утичу на односе између енергетског 
субјекта и купца. Купац је дужан доставити 
обавештење о свим променама адресе за достављање 
рачуна, те обезбедити да његов правни следбеник 
ступи у постојећи уговор о снабдевању топлотном 
енергијом.  

Обавештење важи од првог следећег обрачунског 
периода. 

Обавештење садржи: 
- име, презиме, ЈМБГ и адресу дотадашњег купца, 
- име, презиме и адреса новог купца, 
- приложен доказ о преносу власничког права, 
- број и адресу обрачунског места, 
- потписану изјаву новог купца на обрасцу 

енергетског субјекта, да ступа у већ склопљене 
уговорне односе о снабдевању топлотном енергијом.    

До пријема попуњеног обавештења, за све обавезе 
из уговора о снабдевању топлотном енергијом, 
одговоран је дотадашњи купац. 

 
 

XI ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА  
 

Члан 38. 
 

За потребе пословања с купцима енергетски 
субјект води и ажурира евиденцију купаца. 

Евиденција купаца, која се односи на физичка 
лица, садржи следеће податке: 

- име, презиме, ЈМБГ и адресу, 
- податке о стамбеној јединици.  
Евиденција купаца, која се односи на правна лица, 

укључив и скупштину зграде и самосталне преду-
зетнике, садржи појединачно следеће податке: 

- фирма,  
- адреса, 
- број текућег рачуна, 
- порески  и матични број. 
- подаци о пословној јединици . 
 

XII СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 39. 

 
Енергетски субјект испоручује купцу топлотну 

енергију и обезбеђује на предајном месту (на мерном 
уређају у топлотној подстаници) потребну количину 
топлоте за рад купчевих топлотних уређаја са 
инсталисаном снагом, која је одређена пројектом, 
односно договорена уговором о снабдевању 
топлотном енергијом. 

 
Члан 40. 

 
Енергетски субјект је дужан да тарифном купцу 

испоручи топлотну енергију за грејање простора у 
току грејне сезоне, ако међусобним уговором није 
другачије одређено. 

 
Члан 41. 

 
Грејна сезона почиње 15.октобра, а завршава се 

15.априла. 
Изузетно у периоду од 1. до 14.октобра и од 

16.априла до 3.маја објекти ће се грејати у дане за 
које у задњој прогнози претходног Републички 
хидрометеоролошки завод прогнозира средњу 
дневну температуру 12°Ц или нижу. 

 
Средња дневна температура се рачуна према 

обрасцу: 
 

 
4

2 21147 ttt
tsr


 , где је: 

 
т7,14,21 – прогнозиране температуре у 7,14 и 21х. 
 

Члан 42. 
 

У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу 
од 6,00 до 21,00 час, а суботом, недељом и 
празником од 7,00 до 22,00 часа и у том периоду 
одржавају се прописане температуре грејаног 
простора. 

Прописана температура у грејаном простору 
корисника је одређена пројектом и при спољној 
температури до -18°С по правилу је 20°С, са 
дозвољеним одступањем од ±1°С, уколико законом 
или међусобним уговором није другачије одређено. 

При ниским спољним температурама, као и у 
случајевима посебних техничких решења, у циљу 
техничке заштите система и обезбеђивања 
прописаних температура, енергетски субјект може 
продужити грејни дан или вршити непрекидну 
испоруку топлотне енергије, и да при томе 
рационално газдује енергијом. 

У времену између 31. децембра и 1. јануара, 
између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара 
испорука топлотне енергије се не прекида, сем у 
случају изузетно повољне спољне температуре. 

 
Члан 43. 

 
У периоду од 1. до 10. октобра произвођач и 

дистрибутер топлотне енергије су дужни да изврше 
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пробу функционисања свих топлотних извора и 
нових и ремонтованих постројења дистрибуривног 
система. О распореду вршења проба благовремено ће 
обавестити кориснике, извођаче радова и друга 
заинтересована лица преко средстава јавног 
информисања. 

 
Члан 44. 

 
Уколико се у складу са дугорочним развојем 

снабдевања места са топлотном енергијом услови 
снабдевања толико промене, да су потребне измене, 
преправке или замене на топлотној опреми 
енергетског субјекта и купца, све тошкове који 
настану у овом случају сноси енергетски субјект за 
своју топлотну опрему, а купац пак све трошкове за 
своју топлотну опрему. 

Ако купац не преузме трошкове преправке своје 
топлотне опреме, или ако преправка није извршена 
правовремено и није временски усклађена са радовима 
на топлотној опреми енергетског субјекта, енергетски 
субјект му није дужан испоручивати топлотну 
енергију, све док се не испуне сви услови за поуздан и 
правилан рад његове опреме у новим условима. 

 
XIII. МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И 
УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 45. 
 

Прво постављање топлотног бројила на мерно 
место у топлотној подстаници врши енергетски 
субјект о трошку инвеститора. Тип, величину и 
начин постављања топлотног бројила одређује 
енергетски субјект, у складу са техничким 
правилима мреже.  

Топлотно бројило мора имати одобрење типа и 
сертификат у складу са прописима. 

 
Члан 46. 

 
Све радове у вези са поправком и заменом 

неисправних мерних уређаја (топлотни бројачи), 
обавља енергетски субјект или од њега овлашћено 
лице, а о трошку енергетског субјекта . 

 
Члан 47. 

 
Уколико је код купца, због промене прикључне 

снаге, потребно заменити мерни уређај, трошкове 
набавке и замене мерног уређаја сноси купац. 

 
Члан 48. 

 
Испоручене количине топлотне енергије се мере 

непосредно, посредно, или одређују, ако је топлотни 
бројач покварен, са обрачуном за упоредни 
обрачунски период. 

 
Члан 49. 

 

Количина топлотне енергије, мерена топлотним 
мерачем, утврђује се непосредно на основу 
очитавања топлотног бројача постављеног на 
мерном месту у топлотној подстаници, без обзира на 
то да ли су постављени уређаји који се користе за 
интерну расподелу трошкова потрошене топлотне 
енергије. 

 
Члан 50. 

 
За период, када је мерач топлотне енергије 

неисправан, а врши се испорука топлотне енергије, 
одређује се испоручена количина на основу 
потрошње у упоредном обрачунском периоду, када 
је топлотно бројило исправно радило, уз уважавање 
свих околности које утичу на преузимање топлотне 
енергије. 

Упоредни обрачунски период одређује енергетски 
субјект. 

 
Члан 51. 

 
Испоручена количина топлотне енергије, која је 

зависна од спољне температуре, за обрачунски 
период када је топлотно бројило било покварено, се 
одређује следећом формулом: 

 
Q = Qх x К x Y 

 
Где су: 
 
Q ------ испоручена количина топлотне енергије 

(МWх, ГЈ) 
Qх ----прикључна снага топлотних уређаја за 

загревање и климатизацију простора (W, МW) 
К ----- број радних сати купчевих топлотних 

уређаја с прикључном снагом у обрачунском 
периоду 

Y ----  фактор преузимања топлоте за упоредни 
обрачунски период 

 
                       ту – тс ср 
К = 24 x З x --------------- 
                        туп –тс мин 
 
са значењем:  
З ----------- број грејних дана  
ту ----------- средња пројектована или прописана 

температура простора  
туп --------- пројектована унутрашња температура  
тс ср -------- средња спољна температура у 

обрачунском периоду  
тс мин ------   -18 C, пројектована минимална 

спољна температура. 
 

Члан 52. 
 

Податке са мерних уређаја очитава енергетски 
субјект, осим ако се уговором не регулише 
другачије.  

 
Члан 53. 
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Купац мора енергетском субјекту  – и обрнуто - 
омогућити приступ до мерних уређаја ради 
очитавања и надзора уређаја, прописаних законом и 
подзаконским актима као и овом одлуком. 

Ако енергетски субјект због купчевих разлога, 
није могао очитати мерне уређаје, купац мора на 
основу обавештења енергетског субјекта доставити 
правилно очитано стање мерних уређаја у 
договореном року и на начин који енергетски субјект 
одреди. Ако купац не достави стање мерних уређаја, 
енергетски субјект ће му обрачунати испоруку 
количине топлоте у односу на примерен обрачунски 
период, у скалду са одредбом члана 50. ове Одлуке. 

 
Члан 54. 

 
Редовне прегледе, овере и замене мерних уређаја 

(топлотно бројило на мерном месту у топлотној 
подстаници) у складу са прописима и без посебне 
месечне надокнаде за одржавање мерних уређаја 
врши енергетски субјект.  

Енергетски субјект и купац имају и поред редовних 
прегледа по првом ставу овог члана право провере 
тачности мерних уређаја. Ако се при контролном 
прегледу установи веће одступање мерних уређаја, од 
допуштеног, трошкове провере сноси енергетски 
субјект, у супротном, онај ко је преглед захтевао. 

Ако провера мерних уређаја покаже њихово веће 
одступање, од оног које дозвољавају важећи 
прописи, рачуна се да је мерни уређај покварен, па се 
за тај временски период обрачунава количина 
испоручене топлоте сходно члану 51. ове одлуке. 

 
XIV  ТАРИФНИ СИСТЕМИ И ЦЕНЕ  
        ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 

 
Члан 55. 

 
Тарифним системом уређују се елементи за 

обрачун и начин обрачуна топлотне енергије 
тарифним купцима, као и елементи за обрачун и 
начин обрачуна извршених услуга за потребе 
корисника.  

Тарифни елементи за обрачун топлотне енергије и 
услуга садрже оправдане трошкове пословања који 
чине трошкови рада, амортизације, одржавања, 
изградње, реконструкције и модернизације објеката, 
осигурања, горива, заштите животне средине и друге 
трошкове пословања којима се обезбеђује 
одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од 
инвестиција у енергетске, а по могућности и потреби 
и одговарајућу профитну стопу – добит.   

Елементи тарифног система исказују се у 
тарифним ставовима на основу којих се врши 
обрачун преузете енергије, односно извршених 
услуга у обављању енергетских делатности за 
обрачунски период. 

Тарифним системом се могу одредити различити 
тарифни ставови, зависно од количине и врсте 
преузете енергије, снаге и других карактеристика 
преузете енергије, сезонске и дневне динамике 
потрошње, места преузимања и начина мерења. 

 

Члан 56. 
 

Тарифним системима одређују се тарифни 
ставови за обрачун цена произведене топлотне 
енергије за тарифне купце, дистрибутивних услуга и 
трошкова уговарања, обрачуна и наплате испоручене 
топлотне енергије. 

 
Члан 57. 

 
Тарифни ставови за испоручену топлотну 

енергију за исту категорију тарифних купаца једнаки 
су на целој територији града Крушевца. 

 
Члан 58. 

 
Тарифне системе за обрачун испоручене топлотне 

енергије, односно извршених услуга обављања 
енергетских делатности, доноси Скупштина града 
Крушевца. 

 
Члан 59. 

 
Цене топлотне енергије за квалификоване купце 

су слободне и утврђују се уговором који закључују 
квалификовани купац и снабдевач. 

Цене по којима се топлотна енергија испоручује 
тарифним купцима и цене услуга дистрибуције 
топлотне енергије су регулисане. 

Цене, као и корекције цена, по којима се топлотна 
енергија испоручује тарифним купцима и цене 
услуга које се врше за кориснике утврђује енергетски 
субјект, а уз примену Тарифног система из овог 
члана. 

Град Крушевац даје сагласност на акт о ценама из 
става 3. овог члана. 

 
XV  РЕКЛАМАЦИЈЕ СНАБДЕВАЊА 

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

Члан 60. 
 

Квалитет испоручене топлотне енергије на месту 
преузимања (топлотна подстаница) може рекла-
мирати купац, односно заступник купца у зградама 
са више станова. 

Поред квалитета испоручене топлоте такође се 
може рекламирати: 

- обрачун топлотне енергије, 
- друге услуге сходно уговору који регулише 

међусобне власничке односе, као и услове и начин 
преноса права и обавезе на енергетског субјекта за 
управљање и одржавање прикључног топловода и 
топлотне подстанице.  

 
Члан 61. 

 
Рекламације на испостављени рачун или обрачун 

за испоручену топлотну енергију односно услуге, 
које је обављао енергетски субјект на основу ове 
Одлуке, односно по уговору са купцем, прихвата 
енергетски субјект само у писаној форми, у року од 
10 дана од пријема рачуна или обрачуна. 
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Приговор на испостављени рачун или обрачун 

или уговор не одлаже плаћање рачуна односно 
обрачуна за неспорни део. 

Члан 62. 
 
Купац може рекламирати и неодржавање 

температуре у грејном простору за време грејне 
сезоне и у току грејног дана, уколико у топлотној 
подстаници нису обезбеђени технички услови 
(мерни и регулациони системи) за уредну контролу 
квалитета снабдевања. 

Оправданост рекламације се утврђује 
стандардним методама и процедурама мерења. 

Оправдане рекламације прихвата енергетски су-
бјект сразмерно са временом њиховог трајања. Не 
прихватају се одбици на рачун неиспоручене топло-
тне енергије за време које је краће од једног дана. 

 
Члан 63. 

 
Купац има право да захтева у случају техничких 

или других сметњи у испоруци топлотне енергије, а 
за које је одговоран енергетски субјект, да се сметње 
отклоне у року од 24 часа, а најдуже два дана од дана 
пријема обавештења о сметњи. 

Трошкове енергетског субјекта проистекле из 
интервенције по рекламацијама (излазак на терен, 
мерења, експертизе и сл.) сноси енергетски субјект у 
случају оправдане рекламације (недовољно 
снабдевање, сметње на топлотној опреми), односно 
купац, у случају неоправдане рекламације или 
немогућности преузимања потребне количине 
топлотне енергије због квара, односно сметњи на 
купчевој топлотној опреми. 

 
 

XVI. НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 64. 

 
Забрањено је самовласно прикључивање објеката, 

уређаја или инсталација на транспортни или 
дистрибутивни систем топлотне енергије.  

Забрањено је коришћење топлотне енергије мимо 
мерних уређаја (где је успостављен систем мерења по-
трошње топлотне енергије) или мимо услова утврђених 
уговором о снабдевању топлотном енергијом.  

Ако потрошач преузима топлотну енергију без 
сагласности енергетског субјекта, или ако утиче на 
мерне уређаје на штету енергетског субјекта, енергетски 
субјект је овлашћен да потрошену топлотну енергију 
обрачуна сходно члану 51. ове одлуке и са 
урачунавањем највишег фактора преузимања топлоте. 

 
Члан 65. 

 
Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне 

енергије није могуће тачно одредити, неоправдано пре-
узимање топлотне енергије се зарачунава за 12 месеци. 

 
Члан 66. 

 
Потрошач мора енергетском субјекту платити 

такође све трошкове и штету, коју је произвео са 
неовлашћеним преузимањем топлотне енергије. 

Члан 67. 
 

Ако купац добије одобрење за градњу и 
прикључивање објекта и прикључи своје топлотне 
уређаје на систем без присуства енергетског 
субјекта, коме се благовремено обратио, енергетски 
субјект може сам саставити записник о почетку рада 
купчеве топлотне опреме са датумом који је на тај 
начин било могуће установити. 

Енергетски субјект у таквом случају купцу 
обрачунава прикључну снагу из одобрења, остале 
купце на истом предајном месту обавештава о 
додатном прикључењу, ради уређивања уговорног 
односа. 

 
XVII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 68. 
 

Енергетски субјект ће обуставити испоруку 
топлотне енергије купцу уколико купац својом 
опремом уноси сметње у испоруци енергије или се 
не придржава одредби уговора о снабдевању 
топлотном енергијом, а у складу са одредбама ове 
одлуке. 

Пре обуставе испоруке топлотне енергије купцу 
мора бити достављена писмена опомена у којој је 
одеђен рок за отклањање уочених неправилности и 
недостатака.  

Рок из претходног става не може бити краћи од 
три дана од достављања опомене. 

 
Члан 69. 

 
Енергетски субјект обуставља испоруку топлотне 

енергије по претходној опомени (допис, дневна 
гласила, радио): 

- због одржавања односно отклањања сметњи у 
раду на сопственој топлотној опреми, 

- због проширења мреже, 
- ако купац оштети своју или опрему енергетског 

субјекта тако, да је угрожен рад система даљинског 
грејања и ако смета у снабдевању топлотном 
енергијом  другим купцима, 

- ако купац одузима топлотну енергију без 
сагласности енергетског субјекта, 

- ако купац не одржава своју топлотну опрему 
тако, да обезбеђује неометан рад односно снадбе-
вање топлотном енергијом, 

- ако купац не омогући енергетском субјекту 
сигуран приступ и рад у простор у коме је   купчева 
топлотна опрема, 

- ако купац писмено не обавести енергетски 
субјект о власничким, статусним и другим  
променама, које утичу на односе између купца и 
енергетског субјекта, 

- ако купац препродаје топлоту без сагласности 
енергетског субјекта, 
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- ако купац не плаћа испоручену топлотну 
енергију на предајном месту у топлотној подстаници 
и не изравна друге обавезе према енергетском 
субјекту, 

- ако купац у року, који постави енергетски 
субјект, не склопи писмени уговор о снабдевању 
топлотном енергијом, 

- ако истекне рок за пробни рад купчеве топлотне 
опреме, а купац до истека рока не добије употребну 
дозволу. 

 
Члан 70. 

 
Енергетски субјект такође обуставља испоруку 

топлотне енергије и без претходног обавештавања: 
- ако купац одстрани жиг са мерних или 

регулационих уређаја у топлотној подстаници, 
- ако купац узима загревну воду из топловодне 

мреже даљинског система грејања, 
- ако топлотна опрема енергетског субјекта 

угрожава околину, 
- ако због помањкања топлотне енергије услед 

квара извора или транспортне опреме, не  уважава 
упутство о ограничењу преузимања топлоте. 

 
Члан 71. 

 
Поновна испорука топлотне енергије по обустави 

почеће кад се отклоне разлози за обуставу и кад се 
енергетском субјекту измире сви настали трошкови. 

 
 

XVIII ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА 
 

Члан 72. 
 

Енергетски субјект: 
- снабдева купца топлотном енергијом за рад 

купчеве топлотне опреме са прикључном снагом, 
договореном у уговору о снабдевању топлотном 
енергијом,  

- обавештава купца о планираним обуставама 
испоруке топлотне енергије у јавној форми, 

- по изливу загревне воде у купчевој топлотној 
подстаници, искључи топлотну подстаницу са 
топловодне мреже, 

- организује дежурну службу за непрекидан 
пријем рекламација и благовремено интервенисање у 
случају кварова на својој опреми и по рекламацијама 
купаца, 

- обавештава купце о стању система даљинског 
грејања и плановима његовог развоја, укупној 
потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, 
ценама и променама цене топлотне енергије и услуга 
и другим елементима од интереса за купце, 

- осавремењава системе мерења и пропагира и 
стимулише системе мерења који ће омогућавати да 
сваки купац плаћа само оно што је и потрошио, а у 
циљу што рационалније потрошње топлотне 
енергије.    

 
Члан 73. 

 

Енергетски субјект има право проверавања и 
постављања регулационе опреме у топлотној 
подстаници, да би се испунили радни услови, који 
произилазе из пројектне документације купчеве 
топлотне опреме и уговора о снадбевању топлотом 
као и Техничким условима за прикључење на 
топловодну мрежу без обзира на промену квалитета 
грејања код купаца. 

 
XIX ОБАВЕЗЕ КУПАЦА 

 
Члан 74. 

 
Купац: 
- одговара за нормално руковање (рад) и 

одржавање своје топлотне опреме, 
- не мења постављене протоке и температуре на 

опреми у топлотној подстаници, 
- не мења без писмене сагласности енергетског 

субјекта своју топлотну опрему, која би   могла 
проузроковати промене рада његове топлотне 
опреме, 

- одговоран је, да је топлотна подстаница у 
затвореном простору у сваком тренутку доступна 
особљу енергетског субјекта, 

- одговара, да се у просторији топлотне 
подстанице налази радна документација са шемама 
опреме и налепницама, 

- одржава простор и помоћну опрему те приступ 
до просторија, где је његова топлотна опрема тако, 
да енергетском субјекту буду обезбеђени радни 
услови, који важе за радне просторе, 

- прати обавештења енергетског субјекта о 
сметњама при снабдевању топлотом, установљеним 
на предајном месту,   

- одговара за штету и последице, које су настале 
због радне онеспособљености његове топлотне 
опреме, 

- са руковањем купчеве топлотне опреме се не 
баве други купци или снабдевачи, 

- не препродаје испоручену топлотну енергију без 
сагласности енергетског субјекта, 

- омогући прикључење топлотне опреме трећег 
лица на прикључни цевовод, ако исти подноси 
додатно оптерећење; то одређује енергетски субјект 
који издаје одговарајуће одобрење за прикључење, 

- у топлотној подстаници омогући енергетском 
субјекту прикључивање уређаја за даљински пренос 
података о радном стању без одштетног захтева за 
постављање уређаја, 

- обавести енергетски субјект о квару мерних 
уређаја, 

- одговара за штету енергетског субјекта, која је 
настала збод купчевих интервенција на   топлотној 
опреми, 

- измирује плаћање својих обавеза у складу са 
овом одлуком и уговором о снабдевању топлотном 
енергијом.     

 
XX СИСТЕМ ОБАВЕШТАВАЊА 

 
Члан 75. 
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Енергетски субјект је дужан да организује 
информациони сервис за директну телефонску 
комуникацију са купцима топлотне енергије и 
корисницима енергетских услуга, а у циљу уредног 
пријема и евидентирања рекламација, као и ради 
благовременог и истинитог информисања корисника 
о догађајима у систему. 

Инфомациони сервис ради 24 сата дневно у 
грејној сезони, а расположиви бројеви телефона се 
објављују у (локалној) дневној штампи. 

 
Члан 76. 

 
Енергетски субјект и купци су дужни да се 

узајамно информишу о неисправностима које 
примете на својој опреми, а које би могле утицати на 
нормалан рад опреме енергетског субјекта и купца.  

 
Члан 77. 

 
О свим планираним прекидима испоруке, енер-

гетски субјект је дужан да обавести купце преко 
средстава информисања, најмање 24 сата пре 
прекида испоруке. 

О принудним прекидима испоруке енергетски 
субјект је дужан давати информације о узроцима 
прекида испоруке и предвиђеном трајању отклањања 
поремећаја у снабдевању. 

 
 

XXI НАДЗОР 
 

Члан 78. 
 

Надзор над применом одредаба ове одлуке и над 
законитошћу рада енергетског субјекта, врши 
Градска управа преко Одсека за инспекцијске 
послове и Комуналне полиције. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове 
одлуке и аката донетих на основу те одлуке врши 
орган управе надлежан за послове комуналне 
инспекције, ако поједини послови тога надзора нису 
законом и другим прописима стављени у надлежност 
других органа. 

 
XXII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Прекршаји 

 
Члан 79. 

 
Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара 

казниће се за прекршај енергетски субјект, односно 
друго правно лице ако: 

1) не закључи уговор, сходно Члану 7. став 3. и 
Члану 33. став 1. ове одлуке; 

2) не одлучи по захтеву купца за прикључење 
објекта у року из Члана 20. став 1.ове одлуке; 

3) не прикључи објекат купца на транспортни 
односно дистрибутивни систем, сходно Члану 27. 
став 1. ове одлуке; 

4) не отклони сметње у снабдевању купца 
енергијом у року утврђеном Чланом 64. став 1. ове 
одлуке; 

5) онемогући овлашћеним лицима приступ 
мерним уређајима, сходно Члану 63. ове одлуке; 

6) не опомене купца писменим путем и не 
одреди му рок за отклањање неправилности, сходно 
Члану 69. став 2. ове  одлуке;  

7) не омогући приступ енергетским објектима, 
сходно Члану 13. став 5. ове одлуке;  

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара 
казниће се за прекршај из става 1. овог Члана 
одговорно лице у енергетском субјекту, односно у 
другом правном лицу. 

 
Члан 80. 

 
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара 

казниће се предузетник, и  физичко лице казном од 
2.500 до 50.000 динара, за прекршај ако: 

1) не омогући овлашћеним лицима приступ 
мерним уређајима, сходно члану 63. ове одлуке; 

2) не омогући приступ енергетским објектима, 
сходно Члану 13. став 5. ове одлуке; 

3) не омогући инспекцијски надзор, сходно 
члану 75. ове Одлуке. 

 
 

XXIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 81. 
 

Ова одлука се примењују за све већ склопљене и 
нове односе у вези са снабдевањем топлотном 
енергијом. 

Поступци за прикључење на топловодну мрежу 
или измене већ прикључених купчевих топлотних 
уређаја, који су покренути пре усвајања ове одлуке, 
завршиће се по одредбама до тада важеће одлуке о 
снабдевању топлотном енергијом. 

 
Члан 82. 

 
Купци, који са енергетским субјектом до ступања 

на снагу ове одлуке, немају склопљен уговор о 
снабдевању топлотном енергијом, морају га 
склопити у року од највише две године по ступању 
на снагу ове одлуке. 

Купци - етажни власници станова, морају у року 
из претходног става са енергетским субјектом 
склопити писани уговор о снабдевању топлотном 
енергијом без обзира на то да ли се уговарање врши 
са појединачним власницима станова,  скупштином 
зграде  или саветом зграде. 

 
Члан 83. 

 
Уговори о снабдевању топлотном енергијом 

склопљени са физичким и правним лицима  пре 
ступања на снагу одлуке, важе до склапања  
писменог уговора са купцима по овој Одлуци, а 
најкасније до рока из претходног члана. 

 
Члан 84. 
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Ако до усвајања ове одлуке купци, који преузимају 
топлотну енергију по заједничком месту преузимања, 
нису доставили деловник трошкова из члана 36. ове 
одлуке, морају га доставити најкасније у року од три 
месеца од ступања на снагу ове Одлуке.  

 
Члан 85. 

 
Произвођачи топлотне енергије су дужни 

уградити одговарајуће мераче за мерење испоручене 
топлотне енергије (на прагу топлане) у дистри-
бутивну мрежу најкасније у року од две године од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Енергетски субјект је дужан уградити одговарајуће 
мераче испоручене топлотне енергије купцима у 
топлотним подстаницама у законском року. 

 
Члан 86. 

 
 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлукa о условима и начину снабдевaња општине 
Крушевац топлотном енергијом (“Службени лист 
општине Крушевац “, бр. 7/07 ). 

 
Члан 87.  

 
Ова Одлука ступа на снагу осми дан по 

објављивању у “Службеном листу града Крушевац“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-23/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
223 
На основу члана 20. став 1. тачка 26. Закона о 

локалној самоуправи (" Службени гласник РС" бр. 
129/07), члана  54. став 2. и 66. став 1. Закона о 
добробити животиња(" Службени гласник РС" бр. 
41/09) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08) 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
26.12.2011. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И 

КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одређују се ближи услови за 

држање и заштиту домаћих животиња (у даљем 
тексту животиње)  на територији града Крушевца. 

Животињама у смислу ове Одлуке сматрају се 
копитари, папкари, живина, кунићи, пси, мачке и 
голубови. 

Члан 2. 
 
Територија града Крушевца у погледу услова 

држања животиња се дели на градско и сеоско 
подручје. 

 
Члан 3. 

 
За држање животиња на градском подручју града 

Крушевца  одређују се зоне и то: 
 
I - ЗОНУ чини простор обухваћен границом која 

почиње од Трга Расинских партизана, иде улицом 
Хајдук Вељка до улице Драгомира Гајића и Благоја 
Паровића до улице Драгољуба Димитријевића којом 
иде до улице Радована Милошевића,  до улице Веце 
Корчагина, којом иде до улице Шумадијске, левом 
страном поред Стадиона "Младост", улицом 
Шумадијском којом иде до раскрснице улице 
Мићуна Павловића и ЈНА, улицом ЈНА до 
раскрснице са улицом Душановом и Југ Богдановом, 
наставља улицом Југ Богдановом до улице 
Партизанских курира, улицом Партизанских курира 
до Железничке станице па наставља улицом 2. 
Јужноморавске бригаде, наставља Железничком и 
улицом Ратомира Херцега до улице Драгомира 
Љубисављевића наставља улицом Драгомира 
Љубисављевића пресеца улицу Цара Лазара па иде 
улицом Срђана Родића до улице Глигорија Диклића 
којом наставља до улице Душана Радића, улицом 
Душана Радића до раскрснице улице Војводе 
Путника и Јужноморавске бригаде, иде улицом 1 
Јужноморавске бригаде обухватајући леву и десну 
страну до улице Његошеве којом наставља до 
раскрснице са улицом Првомајском, па наставља 
приступним путем до ресторана "Багдала", затим иде 
правцем до улице Колубарске битке, па улицом 
Колубарске битке до Косовске, затим Косовском до 
улице Луке Ивановића, па улицом Луке Ивановића 
до Трга Расинских партизана. 

 
II - ЗОНУ чини простор обухваћен границом која 

почиње од Железничког моста на реци Расини у 
Дедини, па иде пругом Сталаћ - Крушевац све до 
улице Наде Павловић, улицом Наде Павловић, 
пресеца улицу Наде Марковић па иде границом до 
АД "Рубин" до улице Моравске, коју пресеца и иде у 
истом правцу до улице Светислава Јовановића коју 
пресеца па иде у правцу улице Мише Митровића где 
се враћа и иде улицом Мише Митровића и улицом 
Александровачком којом иде до раскрснице са 
улицом Саве Ераковића, којом наставља до Гарског 
потока, иде узводно средином Гарског потока све до 
моста на путу за Гари, скреће улево и иде улицом 
Михајла Јевтића до улице Његошеве, улицом 
Његошевом до раскрснице са улицом Трише 
Кацлеровића, улицом Трише Кацлеровића до улице 
Косовске битке којом иде до границе "Багдала III" и 
"Слободишта"  све до улице Радомира Јаковљевића и 
између "Расадника II" и  "Слободишта" до улице 
Благоја Паровића коју пресеца па иде границом 
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аеродрома коју пресеца и иде до улице Љубе 
Трипковића, пресеца улицу Љубе Трипковића па иде 
улицом Мартовских жртава, улази у улицу Војислава 
Петровића којом иде све до реке Расине, па левом 
обалом реке Расине до железничког моста на Расини. 

 
III - ЗОНУ чини простор  на пордучју који није 

обухваћен I и II зоном, а налази се у границама 
Генералног урбанистичког плана Крушевца.  

 
Члан 4. 

 
Објекти у којима се држе и узгајају животиње 

(фарме, стаје, живинарници и др.) у погледу изградње, 
техничких уређаја и опреме морају испуњавати 
урбанистичке, грађевинске, ветеринарске и санитарне 
услове у складу са важећим прописима.  

 
Члан 5. 

 
Држалац домаће животиње, односно кућног 

љубимца, у смислу ове Одлуке је свако физичко 
лице које је као власник, односно држалац (у даљем 
тексту: држалац животиње) одговорно за живот, 
заштиту здравља и добробит животиње. 

 
Члан 6. 

 
Држалац животиње, обавезан је да држи 

животињу на начин којим не угрожава њену 
добробит, да јој обезбеди адекватан смештај, 
неопходну негу, правилну исхрану, одговарајуће 
хигијенско-санитарне услове простора у ком борави 
и здравствену заштиту у складу са законом којим се 
уређује добробит животиња. 

 
 
II  -  ДРЖАЊЕ  ЖИВОТИЊА 
 
1)  КОПИТАРИ И ПАПКАРИ 
 

Члан 7. 
 
Забрањено је држање копитара и папкара на 

градском подручју града Крушевца, које је овом 
Одлуком  одређено као  I и II зона. 

Изузетно од претходног става, у другој зони могу 
држати  и чувати животиње грађани којима је 
пољопривредна делатност основно занимање за 
сопствене потребе.  

 
Члан 8. 

 
На градском подручју, које је овом одлуком 

означено као III зона, као и на сеоском подручју, 
могу се држати копитари и папкари под условом и на 
начин прописан законом. 

 
Члан 9. 

 
На подручју, на коме је дозвољено држање копитара 

и папкара, објекти за држање ових животиња морају 

испуњавати ветеринарско - санитарне услове у складу 
са важећим прописима за ту врсту објеката. 

 
 
2) ЖИВИНА И КУНИЋИ 
 

Члан 10. 
 
Забрањено је држање живине и кунића на град-

ском подручју града Крушевца  које је овом Одлуком 
одређено као I зона. 

 
Члан 11. 

 
 У II зони може се држати живина и кунићи за 

сопствене потребе, под условом да се држе у 
одговарајућим објектима.  

Објекат из става 1. овог члана, мора бити удаљен 
најмање 10 м од најближег стамбеног или пословног 
објекта на суседној парцели. 

 
Члан 12. 

 
Живина и кунићи могу се држати у заједничком 

дворишту породичне куће и дворишту са већим 
бројем породичних кућа по претходно прибављеној 
сагласности свих сувласника породичне куће, одно-
сно власника породичих кућа. 

 
Члан 13. 

 
На градском подручју које је означено као III зона 

као и на сеоском подручју може се држати живина и 
кунићи, под условима и на начин прописан овом 
Одлуком. 

 
Члан 14. 

 
Живинарници и објекти за држање кунића треба 

да испуњавају грађевинске, ветеринарске и сани-
тарне услове у складу са важећим прописима.  

 
 
3) ГОЛУБОВИ 
 

Члан 15. 
 

Голубовима се, у смислу ове одлуке, сматрају 
голубови писмоноше, голубови високолетачи, и 
украсни голубови. 

 
Члан 16. 

 
Голубови се могу држати на крову или тавану у 

стамбеној згради, у посебно ограђеном простору, уз 
предходно прибављену сагласност свих власника 
станова и посебних делова стамбене зграде. 

Голубови се могу држати у породичним 
стамбеним зградама у посебно изграђеним објектима 
на тавану или тераси под условом да се не 
узнемиравају суседи и не загађује околина. 

Голубови се могу држати и у дворишту 
породичне стамбене зграде, у посебно изграђеним 
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објектима, под условом да су изграђени у складу са 
важећим законским прописима.  

У заједничком дворишту породичне стамбене 
зграде голубови се могу држати само уколико 
постоји сагласност корисника заједничког дворишта. 

 
Члан 17. 

 
Објекти у којима се држе копитари, папкари, 

живина, кунићи и голубови морају се редовно 
одржавати и чистити. 

 
 
4) ПСИ И МАЧКЕ 
 

Члан 18. 
 
Пси и мачке могу се држати под условима и на 

начин да се не узнемиравају трећа лица, обезбеди 
сигурност и хигијена. 

Држалац пса или мачке дужан је да се о овим 
животињама брине, да их негује, храни и да им 
обезбеди потребне санитарне и хигијенске услове 
као и лечење. 

Пас који се држи као кућни љубимац, а који може 
представљати опасност за околину (опасан пас)може 
се држати под условима прописаним посебним 
прописом  у складу са законом. 

У објектима колективног становања није 
дозвољено држање паса и мачака на балкону, тераси, 
лођи и заједничким просторијама. 

 
Члан 19. 

 
На градском подручју које је овом Одлуком 

одређено као I и II  зона  у породичним и стамбеним 
зградама и становима домаћинства могу држати 
једног пса и једну мачку. 

Младунчад животиња, из претходног става, може 
се држати у породичној стамбеној згради и стану 
најдуже до 3 месеца старости. 

 
Члан 20. 

 
У дворишту породичне стамбене зграде може се 

држати један пас. 
 Младунчад животиње, из претходног става, може се 

држати у дворишту најдуже до 3 месеца старости. 
Пас се мора држати у посебно ограђеном 

простору (објекту) или везан на ланцу тако да не 
може угрозити пролазнике и суседе. 

Објекат из става 3. овог члана за држање пса, 
мора бити удаљен најмање 3м од најближе 

стамбене зграде или пословног објекта на 
суседној парцели, осим уколико власник пса прибави 
сагласност власника најближег стамбеног објекта на 
суседној парцели. 

Ланац не може бити краћи од 3 метра. 
Пас који се држи у индивидуалном ограђеном 

дворишту не мора бити везан, уз услов да ограда 
висином и чврстином онемогућава пса да изађе из 
дворишта и обезбеђује сигурност грађана. 

На улазу у двориште на видном месту мора бити 
истакнут натпис "чувај се пса". 

 
Члан 21. 

 
У заједничком дворишту породичне стамбене 

зграде једно домаћинство може држати једног пса и 
једну мачку и то само ако постоји сагласност 
корисника заједничког  дворишта. 

 
Члан 22. 

 
У објектима колективног становања једно дома-

ћинство може држати у стану једног пса и једну мачку.  
Младунчад животиња из става 1. овог члана могу 

се држати у стану најдуже до  три месеца старости.  
 

Члан 23. 
 
На јавне површине могу се изводити пси који су 

вакцинисани против беснила и трајно обележени у 
складу са законом којим се уређује ветеринарство. 

На јавне површине могу се изводити мачке које су 
вакцинисане против беснила у складу са законом 
којим се уређује ветеринарство. 

 
Члан 24. 

 
Држалац пса је дужан да пса изводи на кратком 

поводнику са заштитном корпом на њушци.  
Изузетно  штенад   до 3 месеца старости може се 

изводити без заштитне корпе. 
 

Члан 25. 
 

Пси се могу пуштати са поводника само на за то 
одређеним  површинама под контролом држаоца пса. 

Јавно комунално предузеће "Крушевац" ће по 
прибављеном мишљењу организационе јединице 
Градске управе надлежне за комуналне  послове 
обележити  површине на којима се пси могу пуштати 
без поводника. 

 
Члан 26. 

 
Уколико пас или мачка при извођењу из стамбене 

просторије запрљају заједничко степениште или 
другу заједничку просторију, држалац животиња је 
дужан да без одлагања запрљану површину  очисти и 
опере. 

Уколико пас или мачка запрљају јавну површину, 
држалац животиња је дужан да је без одлагања очисти. 

 
Члан 27. 

 
На осталом делу градског подручја, означеном 

као III зона и на сеоском подручју домаћинства могу 
држати по два пса. 

 
5) ХВАТАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ  
    НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 28. 
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Град организује зоохигијенску службу која 
обавља следеће послове: 

- хвата и збрињава напуштене и изгубљене 
животиње у прихватилиште за животиње; 

- нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних 
површина и објеката за узгој, држање, дресуру, изла-
гање, одржавање такмичења или промет животиња; 

- транспорт или организовање транспорта лешева 
животиња са јавних површина и објеката из алинеје 2. 
до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпа-
да животињског порекла на начин који не представља 
ризик по друге животиње, људе или животну средину. 

Послове организованог хватања напуштених и 
изгубљених животиња на територији града, 
зоохигијенска служба обавља савременим методама 
и на хуман начин, уз примену одговарајуће опреме и 
превозних средстава, на начин да се са животињом 
мора поступати тако да се проузрокује најмањи 
степен бола, патње, страха и стреса, у складу са 
законом којим се уређује добробит животиња. 

Послове зоохигијенске службе обавља Јавно 
комунално  предузеће "Крушевац" .  

  
Члан 29. 

 
Напуштена животиња је она животиња која нема 

дом или која се налази изван њега и лишена је бриге 
и неге држаоца и коју је он свесно напустио и која 
није обележена у складу са посебним прописом. 

Изгубљена животиња је обележена животиња која 
се затекне без надзора на улици или другој јавној 
површини  и коју  држалац тражи. 

Трошкове хватања, превоза, смештаја, исхране и 
неге животиња из става 1. и 2. овог члана сноси 
држалац животиње, а ако је непознат, трошкове 
сноси град. 

Животиње које су решењем Министарства 
надлежног за послове ветеринарства одузете 
власницима, односно држаоцима, смештају се у 
посебне делове Прихватилишта, до окончања 
поступка у складу са посебним прописима. 

Трошкове одузимања, превоза, смештаја, исхране 
и неге животиње из става 4. овог члана, сноси 
држалац животиње. 

Трошкове хватања и збрињавања из става 3. и 5. 
овог члана утврђује ЈКП "Крушевац", уз сагласност 
Градског већа. 

 
Члан  30. 

 
Власник односно држалац који изгуби животињу 

дужан је да тај губитак без одлагања пријави 
ветеринарској служби. 

Пријава из претходног става мора да садржи 
време и место нестанка, физички опис као и име 
нестале животиње и потврду о извршеном 
обележавању и податке о извршеној  вакцинацији. 

Ако животиња озледи неко лице, држалац 
животиње је дужан да о томе одмах обавести 
надлежну ветеринарску службу. 

 
Члан 31. 

 

У обављању послова из члана 28. ове Одлуке ЈКП 
"Крушевац" - ЗОО хигијенска служба сарађује са 
Друштвом пријатеља животиња и уколико постоје 
могућности може сместити ухваћене псе и мачке у 
прихватилиште овог Друштва, које се о њима брине 
и предузима мере да се ове животиње удоме. 

Друштво пријатеља животиња  не сме псе и мачке  
смештене у прихватилиште, а које не може да удоми, 
да ослободи. 

 
 
III - МЕРЕ И ЗАБРАНЕ 
 

Члан  32. 
 
Забрањено је: 
 
1. Држање паса који лајањем или завијањем 

ометају мир у стамбеној згради и у суседству. 
 
2. Држање паса и мачака на балконима, терасама, 

заједничким двориштима и просторијама (таванима 
и сл.) стамбених зграда. 

 
3. Увођење паса и мачака у јавне просторије и 

средства јавног саобраћаја, јавна купалишта, 
шеталишта или на друга јавна места на којима се 
окупља велики број грађана. 

 
4. Шетање паса без поводника и корпе, осим на 

само за то одређеним површинама. 
 
5. Држање голубова на терасама, балконима, 

лођама и заједничким терасама стамбених зграда. 
 
6. Организовање борби животиња и учешће 

животиња у тим борбама. 
 
7. Напуштање животиња. 
 
8. Остављање лешева угинулих животиња и 

њихових делова. 
 
 
IV - НАДЗОР 
 

Члан 33. 
 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 

организациона јединица Градске управе града 
Крушевца надлежна за комуналне послове. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове 
одлуке врши организациона јединица Градске управе 
надлежна за послове комуналне инспекције. 

Надзор над одржавањем комуналног реда про-
писаног овом Одлуком врши комунална полиција у 
складу са законом. 

 
Члан 34. 

 
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу 

инспекцијског надзора нареди извршавање утврђе-
них обавеза и предузимање мера за отклањање 
недостатака, као и да предузме друге мере у складу 
са законом и прописима Града (изриче и наплаћује 
новчану казну на лицу места у складу са одредбама 
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ове одлуке, подноси захтев за покретање прекршај-
ног поступка и др.). 

 
Члан 35. 

 
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

послова, присуством на лицу места: 
 
- спречава нарушавање реда прописаног овом 

Одлуком; 
- контролише извршење прописаних обавеза овом 

одлуком у погледу места и простора у којима се 
држе животиње, придржавања прописаних обавеза 
држалаца паса и мачака приликом њиховог извођења 
на јавну површину; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом. 

 
Када комунални полицајац установи повреду ове 

Одлуке, поред овлашћења која су утврђена законом, 
овлашћен је да: 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
у складу са одредбама ове одлуке; 

- подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка за прекршаје утврђене овом одлуком; 

- подноси пријаву надлежном органу за учињено 
кривично дело и 

- обавести други надлежни орган да предузме 
мере из своје надлежности. 

 
 
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 
 
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 

50.000,00 казниће се за прекршај физичко лице ако: 
 
1. држи копитаре, папкаре, супротно  члану 7. 

став 1 ове Одлуке; 
2. држи живину и куниће супротно члану 10,11. и 

12, ове Одлуке. 
3. држи голубове супротно члану 16. ове Одлуке. 
4. не поступа у складу са чланом 17. ове Одлуке. 
5. држи псе и мачке противно члану 18. до 27. ове 

Одлуке.  
6. Поступа супротно забранама из члана 32. ове 

Одлуке. 
 
Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 

динара казниће се за прекршај Јавно комунално 
предузеће уколико " не поступи у складу са чланом 
25. став 2. и  чл.28. ове Одлуке. 

За прекршај из претходног става  овог члана, 
казниће се и одговорно лице у јавном комуналном 
предузећу, новчаном казном од 2.500,00 до 50.000,00 
динара. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, 
казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог 
члана. 

Новчану казну из претходног става на лицу места 
наплаћује комунални инспектор, односно комунални 
полицајац. 

 
 
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37. 
 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о држању и заштити домаћих 
животиња на територији града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" - Пречишћен 
текст, бр. 1/09). 

 
Члан 38. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца ". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1767/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
224 
На основу чл. 40. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености (Сл.гласник РС 
бр.36/09) чл.19 Статута  града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца"бр.8/2008) и мишљења бр. 21/11 од 
15.12.2011. године Локалног савета за запошљавање 
града Крушевца  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела  је 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  
 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
УВОД 

 
Локални  акциони план запошљавања града 

Крушевца  за 2012. годину (у даљем тексту ЛАПЗ) 
представља израз истинског настојања представника 
локалне власти да преузму иницијативу за већи 
утицај на тржиште рада, као и одговорност за 
резултате политике запошљавања на локалном 
нивоу. То је документ у коме се дефинишу циљеви и 
приоритети политике запошљавања Града и  дају 
одговори на питања: какво је стање на тржишту рада, 
какве су перспективе, које су мере на располагању, 
као и који ће ефекти бити постигнути. 

Правни основ за израду ЛАПЗ налази се у 
члановима 40. и 41. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, број 36/09 и 88/10) којим је дефинисано 
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спровођење активне политике запошљавања на 
нивоу локалне самоуправе а у складу са Нацио-
налним акционим планом запошљавања на годиш-
њем нивоу (у даљем тексту НАПЗ). 

При изради ЛАПЗ за 2012. годину  пошло се од 
НАПЗ за 2012. годину, чији је циљ децентрализација 
политике запошљавања и подстицање развоја 
регионалних и локалних политика запошљавања, 
односно развој акционих планова запошљавања на 
локалном нивоу.  

На седници Локалног савета за запошљавање 
града Крушевца  одржаној дана 12.12.2011. године  
сагледано је  садашње стање на тржишту рада, као и 
извештај о реализацији Локалног акционог плана за 
запошљавање 2011. године  по свим Програмима. 
Локални савет за запошљавање састављен од 
представника локалне самоуправе, Националне 
службе за запошљавање, Регионалне привредне 
коморе, Расинског управног округа, Регионалног 
центра за развој малих и средњих предузећа, ЈП 
"Пословни центар", Уније послодаваца, Удружења 
предузетника, Већа савеза синдиката, Синдиката 
Независност, упутио је Мишљење бр 21 од 
15.12.2011. у коме су утврђени Програми за  
финансирање у 2012. години. 

Закључак је да је ЛАПЗ града Крушевца резултат 
заједничког рада представника локалне самоуправе и 
најразноврснијих локалних институција, чиме је 
задовољен партиципативан приступ планирању 
ЛАПЗ и обезбеђен плурализам пружања услуга у 
области запошљавања на територији града 
Крушевца.  

 
 

I  АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 
 

Анализом стања у граду Крушевцу могу се 
сагледати карактеристике економске ситуације, као и 
ситуација на тржишту рада. 
 

1. Економска ситуација 
 

Економски развој града Крушевца карактеришу 
две кључне одлике. С једне стране, ниво економске 
активности је низак.  

У генерисању новог запошљавања, највеће 
учешће има приватни сектор. Последично, највећа 
одговорност за садашњи и будући економски развој 
Крушевца припада управо овом сектору. Приватни 
власници, међутим, нису још увек спремни да понесу 
бреме такве одговорности. Највећа одговорност лежи 
у решавању проблема високе незапослености. 

С друге стране, инфраструктура за подршку 
малих и средњих предузећа и предузетника све више 
јача. Кључни проблем је како да се неактивна 
економија повеже са локалним институцијама које су 
носиоци иновација у области привредног развоја. 

Проблем се своди на избор одговарајућих 
инструмената за деловање. У граду Крушевцу 
постоји развијена мрежа институција за подршку 
малих и средњих предузећа и предузетништва. Доказ 
су постојање Регионалног центра за развој малих и 
средњих предузећа, Привредне коморе , Националне 
службе за запошљавање, Бизнис инкубатор центра 
итд. 

Највећи утицај на привредну активност града 
Крушевца имају привредни субјекти из области 
прерађивачке индустрије, трговине, грађевинарства 
и саобраћаја, који запошљавају чак 92% укупног 
броја запослених у граду. 

Међутим, пад куповне моћи и раст 
незапослености основни су хендикепи које треба 
претворити у предности на путу достизања циљева 
локалног економског развоја. 
 

1.1. Привредни субјекти 
 

У Крушевцу послује 5.155 привредних субјеката 
(1.184 привредних друштава и 3.971 предузетника), 
према подацима Агенције за привредне регистре из 
септембра 2011. године.   

Када су привредна друштва у питању, мала и 
средња предузећа (МСП) добијају све већи значај у 
привредним токовима; њихова заступљеност је 99% 
укупног броја предузећа. МСП су носиоци 
привредног раста и запошљавања и битан фактор 
унапређења економске ефикасности локалне 
привреде. Њихова конкурентска предност огледа се у 
брзини, флексибилности и осетљивости на потребе 
потрошача, и на тај начин представљају 
најзначајније креаторе нових производа, дајући 
највећи допринос отварању нових радних места, 
највише доприносе променама привредне структуре 
и представљају најфлексибилнији и на потребе 
потрошача, најосетљивији део сваке привреде. 

У граду Крушевцу је од почетка 90-их година па 
све до 2010. године забележен растући тренд броја 
регистрованих (активних) привредних субјеката. Чак 
и у години светске економске кризе, 2009. години, 
број новооснованих привредних субјеката (889) био 
је већи од броја привредних субјеката који су 
престали да постоје (835). Прва година у којој је 
забележен незнатан пад броја основаних у односу на 
број брисаних привредних субјеката је 2010., као 
последица економске кризе.  
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ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 

 

 ПРЕДУЗЕТНИЦИ  

 
       
Табела 1    Табела 2   

Година Основани 
(Series 1) 

Брисани 
(Series 2) 

Активни на 
крају године 

(Series 3)  
Година Основани 

(Series 1) 
Брисани 

(Series 2) 

Активни на 
крају године  

(Series 3) 

2005. 125 12 818  2005. 980 592 3094

2006. 115 15 918  2006. 810 556 3348

2007. 121 27 1012 2007. 1062 632 3778

2008. 141 28 1025  2008. 811 739 3850

2009. 126 52 1199  2009. 763 783 3830

2010. 109 128 1180  2010. 775 771 3834

20.09.11. 87 51 1216  20.09.11. 425 490 3769
 

      
 

 
 

    

     
     
     
     
     
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. Подршка привредном развоју 
 
Један од основних циљева будућег економског 

развоја, како Србије тако и локалних самоуправа, 
јесте обезбеђење услова да МСП постану окосница 
новог економског система. Развој постојећих и 
оснивање нових МСП знатно треба да допринесу 
повећању друштвеног производа, извоза и 
запослености и да омогуће убрзан друштвено-
економски развој у наредном периоду. 

Утицај републичких институција на привредни 
развој осећа се и на локалном нивоу и спроводи се 
посредством Агенције за привредне регистре, 
Националне службе за запошљавање, Републичке 
агенције за развој МСПП и Фонда за развој 
Републике Србије. 

Агенција за привредне регистре (АПР) основана 
је Законом о Агенцији за привредне регистре (Сл. 
гласник РС 55/04). Увођењем новог система 
регистрације, АПР је преузела надлежност 
регистрације привредних субјеката од трговинских 
судова и органа локалне самоуправе. Агенција је 
основана ради формирања јединствене централи-

зоване базе података - евиденције о регистрованим 
привредним субјектима, уговорима о финансијском 
лизингу и залози, која обезбеђује доступност 
ажурних података привредних субјеката њиховим 
потенцијалним пословним партнерима. У Градској 
управи града Крушевца постоји Канцеларија за 
пружање услуга привредним субјектима која се, 
на основу уговора о сарадњи са АПР, бави 
пословима пружања правне помоћи при 
регистрацији привредних субјеката. 

Подршка привредном развоју обезбеђује се и кроз 
активности Националне службе за запошљавање 
(НСЗ), а једна од њених филијала налази се у 
Крушевцу. Поред пружања услуга незапосленим 
лицима (пружање информација о правима и 
обавезама у случају незапослености, о услугама и 
могућностима подршке; организовање сајмова 
запошљавања; обука за активно тражење посла), у 
НСЗ се спроводе и Програм развоја предузетништва, 
Програм запошљавања младих "Прва шанса", а у 
оквиру услуга послодавцима,  Програм обуке за 
познатог послодавца, менторинг програми и 
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специјалистичке обуке, јавни радови као и  давање 
субвенција за отварање нових радних места. 

Републичка агенција за развој МСПП, кроз 
мрежу регионалних агенција, пружа све потребне 
врсте пословних и саветодавних услуга потенцијал-
ним предузетницима. 

У циљу олакшавања приступа кредитима за МСП, 
Влада Републике Србије је, у оквиру надлежног 
министарства, формирала Фонд за развој Републи-
ке Србије, посредством кога бизнис сектор обезбе-
ђује инвестициони кредит за почетни капитал или 
кредит за финансирање привредних активности.  

Најважнији субјекти у процесу стимулисања раста 
МСП сектора у Крушевцу јесу Канцеларија за локални 
економски развој, Регионална привредна комора Кру-
шевац, Регионални центар за развој малих и средњих 
предузећа Крушевац,  Бизнис инкубатор доо Кру-
шевац, Удружење предузетника и Унија послодаваца. 

Регионална привредна комора Крушевац, као 
интересна асоцијација привреде, представља место 
окупљања и договарања, усклађивања интереса и 
активности предузећа, размене искустава и успо-
стављања међусобних пословних веза. Као један од 
својих приоритета наглашава развој предузетништва у 
Крушевцу, односно Расинском округу, а неке од 
активности значајних за развој сектора МСП су: 
 Унапређење предузетништва и праћење и пре-

ношење међународних искустава са подручја других 
комора у тој области, 
 Пружање и организовање стручне помоћи својим 

члановима ради унапређења њиховог пословања, 
 Праћење законске регулативе и организовање 

јавних расправа, 
 Одржавање семинара, радионица и презента-

ција у циљу унапређења предузетништва, 
 Давање обавештења о привредним дешавањи-

ма у Расинском округу и Србији, 
 Стимулисање и ширење добрих пословних 

идеја у сектору пољопривреде и туризма Крушевца и 
многе сличне активности. 

У циљу подршке Програма за стварање институ-
ционалне мреже за нефинансијску помоћ и подршку 
малих и средњих предузећа и предузетништва, основан 
је Регионални центар за развој малих и средњих 
предузећа Крушевац. Задатак Регионалног центра је да 
сектору МСП пружи велики број информативних и 
саветодавних услуга, као и програме обуке директно 
или посредно преко квалификованих пословних консул-
таната. Регионални центар спроводи и различите специ-

јалистичке обуке за незапослене у циљу њиховог 
оспособљавања за отпочињање бизниса, односно у 
циљу развијања предузетничког духа код младих. 

Град Крушевац је априла 2008. године основао 
предузеће "Бизнис инкубатор" доо Крушевац, с 
циљем да се унапреди пословна инфрастурктура и 
допринесе креирању и отварању нових послова и 
нових радних места. Услуге инкубатора намењене су, 
пре свега, незапосленим лицима са евиденције 
филијале НСЗ, али и стартап предузећима, иновато-
рима, физичким и/или правним лицима са добром 
пословном идејом. Основна услуга коју Бизнис инку-
батор нуди својим станарима је издавање пословног 
простора у закуп, по повлашћеним ценама, предузетни-
чка обука, пословно саветовање, финансијска подршка 
и технолошка подршка и кооперација. 

Значајне асоцијације за стимулисање МСП сектора 
јесу Удружење предузетника и Унија послодаваца. 
У питању су самосталне, пословно-стручне, интересне 
и струковне организације предузетника, односно, при-
вредника Крушевца, које су основане ради пружања  
узајамне помоћи у раду и развоју и ради јачања 
економске, правне и социјалне сигурности чланова. 
Основне активности Удружења, односно, Уније су: 

 
 Повезивање привредника у струковне 

групације због решавања конкретних струковних 
проблема и заједничког наступа на тржишту  
 Успостављање и развијање сарадње са 

сличним организацијама ради размене искуства и 
стварања услова за проширење тржишта  
 Информисање јавности о раду и промови-

сање рада чланова Удружења, односно Уније. 
 

1.3. Спољнотрговинска размена 
 
Више од 70% привредних субјеката који послују 

на територији града Крушевца су спољнотрговински 
орјентисани. Подаци о кретању спољнотрговинске 
размене у последњих пет година  указују тенденцију 
раста. Ако се посматра тренд кретања извоза уочава 
се континуиран раст од 2006. године до 2009. године, 
када је наша земља, па и Расински округ био погођен 
светском економском кризом, али се већ од 2010. 
године тренд кретања извоза повећава. Упоређујући 
извоз за период јануар – септембар 2011. године са 
истим периодом прошле године уочава се повећање 
извоза од 15,1%. 

 
 
 

ИЗВОЗ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
    Табела 3           Изражено у доларима 
 

Година                 Извоз 
2006. 85.626.146 
2007. 121.855.000 
2008. 139.432.4000 
2009. 91.405.000 
2010. 101.163.000 
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Септембар 2011. 83.960.000 
Графички приказ извоза за период 2006 – 2010. год. 

                 
Кретање извоза у периоду од  2005 do 2010. год:
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60000000.00

80000000.00

100000000.00

120000000.00

140000000.00

160000000.00

2006.god 2007.god. 2008 god. 2009 god. 2010.god.

Извоз:

 
  

На страни увоза уочава се континуиран раст од 2006. године до 2009. године. У 2009. години привреда је 
била погођена светском економском кризом, што се одразило на смањен обим производње, самим тим и увоз. 
У 2010. години почиње континуиран раст увоза крушевачке привреде, тако да је већ у 2011. години увоз за 
период првих девет месеци у односу на исти период у 2010. години повећан за 7,2%.  
 
 

УВОЗ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
  Табела 4        Изражено у доларима 
 

Година Увоз 
2006. 115.661.163 
2007. 169.253.500 
2008. 201.178.400 
2009. 157.280.000 
2010. 167.286.000 

Септембар 2011. 129.626.000 
 
 

Графички приказ увоза за период 2006 – 2010. год. 
 

 Кретање увоза у периоду од 2005. до 2010. године:
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Најзначанији спољнотрговински партнери крушевачке привреде су земље Европске Уније 

(Немачка, Италија), земље ЦЕФТА региона (Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора).  
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Према врстама роба  у извозу  Крушевца највеће учешће имају следеће робе: препарати за  ручно прање 
рубља и посуђа; гуме спољне пнеуматске, малтери смолни и масе за заптивање и др, док на страни увоза то 
су следеће робе: средства површински активна јонска, препарати за ручно прање рубља и посуђа, каучук 
природни, тест лајнер масе до 150г / м2, хартија флутниг за таласасти картон и др. 

Компаније које су узеле највеће учешће у спољнотрговинској размени су: Хенкел Србија Крушевац; 
Траyал Хем Крушевац, Дуропак Крушевац; ХЦП Крушевац, Рубин Крушевац, Феникс промет Крушевац, 
Форест Фоод Крушевац и др. ( Извор података је Регионална привредна комора Крушевац). 

 
2. Стање на тржишту рада 
 
2.1. Демографско стање 
 
 
Према подацима Републичког завода за статистику на територији града Крушевца живи 131.368 

становника (попис становништва 2002.). Као и на читавој територији Републике Србије, приметан је пад 
наталитета и процес старења становништва. Претходни период карактерише и повећана миграција сеоског 
становништва у градско подручје. 

 
2.1.1. Старосна и полна структура 
 

Табела 5 -  Демографски показатељи на подручју Крушевца за период 2005.-2009. године 

Показатељ 
Г о д и н а 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

Број деце старости 0 год. 1.382 1.270 1.252 1.209   

Број деце старости 1-4  год. 5.408 5.419 5.347 5.228   

Процењен број становника 130.083 129.370 128.758 128.196   

Удео мушкараца (%) 48,62 48,60 48,66 48,60   

Удео жена (%) 51,38 51,40 51,34 51,40   

Природни прираштај (број)* -633 -629 -417 -618 -580 

Природни прираштај (стопа)* -4,9 -4,9 -3,2 -4,8 -4,5 

Удео старијих од 65. година 17,40 17,44 17,40 17,43   

Удео младих 0-19 година 21,29 21,11 20,94 20,76   

Просечна старост становника 40,54 40,68 40,85 41,05   

Просечна старост мушкараца 39,38 39,52 39,61 39,83   

Просечна старост жена 41,64 41,78 41,97 42,21   

Индекс старења 0,82 0,83 0,83 0,84   

Стопа наталитета* 10,0 9,8 9,7 9,3 9 

Стопа фертилитета* 43,20 42,84 42,72 41,33 39,98

Стопа морталитета* 14,9 14,7 13,0 14,1 13,5 
 
* Подаци за 2009 годину су прелиминарни подаци, док су подаци за период 2005.-2008. године 

званични подаци Републичког завода за статистику 
 
Када је полна структура у питању, према попису становништва из 2002. године, у незнатно већем 

проценту има више жена (51%) него мушкараца (49%). Идентичан процентуални однос, у корист популације 
жена, забележен је и пописом становништва из 1991. године. 
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      Табела 6  - Становништво, према полу и старости, по попису 1981, 1991. и 2002. 
 

 1981. % 1991. % 2002. % 

Мушкарци 0-9 9.878 
15,1

3 
8.349 

12,3
6 

6.403 
10,0

4 

Жене 0-9 9.458 
13,9

7 
7.977 

11,3
0 

6.159 9,11 

Укупно 0-9 19.336 
14,5

4 
16.324 

11,8
2 

12.562 9,56 

Мушкарци 10-14 4.194 6,42 4.958 7,34 3.690 5,79 
Жене 10-14 4.039 5,96 4.730 6,70 3.557 5,26 
Укупно 10-14 8.233 6,19 9.688 7,01 7.247 5,52 

Мушкарци 15-29 14.856 
227

6 
13.027 

19,2
9 

13.556 
21,2

6 

Жене 15-29 15.055 
22,2

4 
13.182 

18,6
8 

13.334 
19,7

2 

Укупно 15-29 29.911 
22,4

9 
26.209 

18,9
8 

26.890 
20,4

7 

Мушкарци 30-59 28.627 
43,8

6 
29.985 

44,4
1 

26.687 
41,8

6 

Жене 30-59 29.257 
43,2

1 
30.243 

42,8
4 

27.629 
40,8

6 

Укупно 30-59 57.884 
43,5

4 
60.228 

43,6
1 

54.316 
41,3

5 

Мушкарци преко 60 7.484 
11,4

7 
10.784 

15,9
7 

13.093 
20,5

3 

Жене преко 60 9.595 
14,1

7 
14.006 

19,8
4 

16.569 
24,5

1 

Укупно преко 60 17.079 
12,8

4 
24.790 

17,9
5 

29.662 
22,5

8 
Мушкарци непознато 230 0,35 419 0,62 328 0,51 
Жене непознато 299 0,44 453 0,64 363 0,54 

Укупно непознато 529 
0,00

4 
872 0,63 691 0,53 

Укупно мушкарци 65.269 100 67.520 100 63.757 100 
Укупно жене 67.703 100 70.591 100 67.611 100 
УКУПНО 132.972 100 138.111 100 131.368 100 

 
 
                                                                                                                                                                                                         

 Табела 7 - Број домаћинстава према броју чланова (попис 2002.) 
 

Укупно 

Д о м а ћ и н с т в а 
Просечан  бр. 

чланова 
домаћинства

са 1  
чланом 

са 2  
члана 

са 3  
члана 

са 4  
члана 

са 5 
чланова

са 6 
чланова

са 7 
чланова

са 8 
и више 
чланова 

40.188 6.391 9.043 7.561 8.850 3.925 2.844 1.026 548 3,26 
  
 



27.12.2011.                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  6                                   859 
 

 

2.1.2. Етничка структура  
 
Од укупног број становника 127.077 су Срби, а најбројније националне мањине су Роми којих има 1.746, 

потом Црногорци - 572, Македонци - 201, Хрвати - 117, док је бројност осталих мањина незнатна. 
 
 
   Табела  8 - Становништво, према националној или етничкој припадности, по попису 2002. 
 

Срби 127.077 Бугари 29 Македонци 201 Руси 26 Хрвати 117

Црногорци 572 Буњевци 1 Муслимани 19 Русини 1 Чеси 10

Југословени 229 Власи 70 Немци 4 Словаци 3 Неизјашњени 264

Албанци 6 Горанци 12 Роми 1.746 Словенци 33 Регионално опредељени 8

Бошњаци 6 Мађари 21 Румуни 41 Украјинци 8 Остали 864
  
2.1.3. Образовна структура становништва 
 
Статистичким подацима је, према школској спреми, обухваћено становништво старости 15 и више година 

и класификовано је у девет група. Полазећи од поменуте категорије становништва и класификације, по 
попису из 2002. године, град Крушевац има 111.559 становника и то: 

 
Табела 9  - Становништво Крушевца према полу и школској спреми, 

по попису 2002. 
 

  Расински 
округ Крушевац 

Школска спрема 
Укупно 220.876 111.559 

Жене 113.696 57.895 

Без школске спреме 
Укупно 17.260 7.416 

Жене 14.541 6.243 

1 - 3 разреда основне школе 
Укупно 7.425 2.941 

Жене 5.285 2.171 

4 -7 разреда основне школе 
Укупно 39.382 16.096 

Жене 20.777 8.979 

Основно образовање 
Укупно 55.985 27.597 

Жене 28.041 14.323 

Средње образовање 
Укупно 79.161 44.562 

Жене 35.552 20.325 

Више образовање 
Укупно 9.472 5.613 

Жене 4.407 2.678 

Високо образовање 
Укупно 9.378 6.275 

Жене 3.905 2.714 

Непознато 
Укупно 2.813 1.062 

Жене 1.188 462 
 
 

Табела  10 - Образовни ниво популације (према полној заступљености) 
 

 Мушкарци 
укупно 

Жене 
укупно 

Мушкарци 
% 

Жене
% 

Србија 
мушкарци 

Србија 
жене 

Основно образовање 13.274 14.323 48 52 46 54 

Средње образовање 24.237 20.325 54 46 54 46 

Више образовање 2.935 2.678 52 48 53 47 
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Високо образовање 3.561 2.714 57 43 54 46 

Постдипломске студије 91 107 46 54 - - 

 44.098 40.147 52 48 - - 
 
 

2.2. Запосленост и кретање запослености 
 
По попису становништва из 2002. године, радни контигент града Крушевца чини 88.704 становника (68% 

укупног броја становника). Просечна бруто зарада у октобру 2011. године у Крушевцу износила је 42.779 
РСД.                                                        

Крушевац има 24.960 запослених лица, према подацима Републичког завода за статистику (март 2011. 
година). 

 
 

Табела 11 - Запосленост у граду Крушевцу и  Расинском округу, по годинама 
 

 200
5. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Град 
Крушевац 

31.
512 

30.
725 29.209 28.374 26.418 24.995

Расински 
округ 

55.
305 

53.
190 

51.
428 49.484 46.310

 
43.902

 
 
 2.2.1. Запосленост по секторима 
 

Табела 12  -  Запослени по секторима делатности 
 

Запослени по секторима делатности 2008. 2009. 2010. март 
2011. 

Пољопривреда, лов, шумарство 263 220 210 216 
Рибарство 0 0 0 0 
Вађење руда и камена 3 11 131 128 
Прерађивачка индустрија 7.372 6.827 6.242 5.974 
Производња (ел.енергије, гаса, воде) 750 754 899 1.211 
Грађевинарство 1.979 1.423 1.171 1.063 
Трговина и оправка моторних возила 3.525 3.174 2.740 2.398 
Хотели и ресторани 235 238 217 201 
Саобраћај,складиштење и везе 1.434 1.433 1.399 1.177 
Финансијско посредовање 307 349 328 327 
Некретнине и остале пословне активности 508 519 523 12 
Државна управа и социјално осигурање 1.209 1.221 

6.351 6.390 Образовање 2.146 2.153 
Здравствени и социјални рад 2.795 2.875 
Комуналне, друштвене и личне услуге 884 841 811 1.333 

Активно становништво-укупно 28.374 26.418 25.356 24.96
0 
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Запослени по секторима делатности, март 2011.

1%

29%

6%

5%
12%

1%

6%

2%

0%

30%

0%

0%

7%

1%

Пољопривреда,лов ,шумарство
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија
Производња (ел.енергије, гаса,воде)
Грађевинарство
Трговина и оправка моторних возила
Хотели и ресторани
Саобраћај,складиштење и везе
Финансијско посредовање
Некретнине и остале пословне активности
Државна управа и социјално осигурање
Образовање
Здравствени и социјални рад
Комуналне, друштвене и личне услуге

 
 
 

2.3.   Незапосленост и кретање незапослености 
 
Карактеристике тржишта рада остају непромењене у смислу високе незапослености, погоршања стања у 

приватном сектору и ниске мобилности радне снаге.  
Опште карактеристике тржишта рада до 2011. године остају непромењене у односу на претходни период: 

неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико учешће дугорочно незапослених, неповољна 
старосна и квалификациона структура незапослених, висока стопа незапослености младих, велики број 
незапослених који припадају теже запошљивим категоријама. 

Стопа незапослености у 2011. године наставља да расте. Тренд раста стопе незапослености је забележен и 
у свим развијеним земљама и земљама ЕУ. 

 
        Табела 13 - Кретање стопе незапослености 
 

Година: Април 
2009 

Октобар 
2009 

Април 
2010 

Октобар 
2010 

Април  
2011 

Октобар 
2011 

Град Крушевац 32,36% 34,11% 35,56% 33,35% 34,62% 34,07% 

Расински округ 30,12% 31,40% 33,38% 31,40% 33,01% 31,86% 

 
 
 2.3.1.Старосна и полна структура 
 
Старосна структура незапослених лица, посматрана у периоду 2009–2011. године показује да највеће 

учешће у структури незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица од 25 до 34 године, а 
затим лица од 35 до 44 године.  

 
Старосна и полна структура незапослених лица: 

 
  Табела 14                 
 

Старосна 
група   

Април 2009 
женa 

Октобар 2009 
     женa 

Април 2010 
женa 

Октобар 2010 
    женa 

Април 2011 
женa 

Октобар 2011
        женa 

15-24 год. 14,58% 
13,67 

14,14% 
            13,23

14,11% 
      12,47

13,47% 
         12,06

13,46% 
11,65 

13,34% 
           11,64

25-34 28,99% 29,07% 29,99% 29,70% 29,92% 29,57% 
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33,52             33,15       33,80           33,15 33,02            31,93

35-44 21,53% 
24,57 

22,34% 
            25,45

23,01% 
       26,29

23,46% 
          26,40

23,82% 
27,10 

24,37% 
           27,92

45-54 20,87% 
20,53 

20,17% 
            20,29

19,66% 
      19,88

19,90% 
         20,33

19,60% 
20,05 

19,53% 
           19,79

55-64 14,01% 
7,68 

14,28% 
7,89

13,24% 
7,56

13,47% 
8,07

13,19% 
8,19 

13,18% 
             8,72

  
 

2.3.2.Структура према дужини чекања на запослење 
 
Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење имају лица која 

чекају до 1 године, затим следе она која чекају 1-2 године, 3-5 година, 5-8 година, 2-3 године, преко 10 
година и 8-10 година. Овакво стање је током целог извештајног периода (2009-2011) и ту није долазило до 
неких померања. 

 
 
  Структура према дужини чекања на запослење: 
           Табела 15 
 

Дужина 
чекања  

Април 2009 
         
        женa 

Октобар 
2009    

        женa 

Април 2010 
         
        женa 

Октобар 
2010     

      женa 

Април 2011 
           

женa 

Октобар 
2011     
             женa 

До 1 године 31,92%   
          28,52 

29,34% 
       26,19

28,96%
       25,55

27,81%
       24,24

29,41%
        24,93 

29,35%
        25,87

1-2 14,61% 
        14,19 

16,35% 
       15,08

18,77%
       17,06

17,80%
        16,53

16,23%
        15,07 

15,59%
        14,11

2-3   9,76% 
         9,65 

10,39%
        10,46

10,01%
       10,06

11,29%
        10,65

12,80% 
        12,10 

11,72%
        11,26

3-5 14,78% 
        15,34 

14,37%
        14,73

14,23%
        14,58

13,37%
        13,90

13,11% 
        13,99 

14,47%
        14,67

5-8 13,61% 
        14,05 

14,07%
        14,70

36,71%
        13,75

12,75%
        13,90

11,96% 
        12,96 

12,28%
        13,15

8-10   5,00% 
          3,78 

  4,84%
          3,98

 4,88%
          4,70

6,49%
          6,03

 6,19% 
          6,68 

  6,18%
          6,49

Преко 10 г 10,32% 
          4,49 

10,64%
        14,85

10,16%
        14,31

10,49%
        14,74

10,29% 
        14,27 

10,42%
        14,45

 
 
2.4.Квалификациона и полна структура незапослених лица: 
 
Квалификациона структура незапослених лица из октобра 2011. године, показује да у укупној 

незапослености, незапослена лица са високим и средњим образовањем учествују са 70,87%, а лица без школе и 
нижег образовног нивоа са 29,13%. Међу незапосленим лицима најбројнија су лица са средњим образовањем 
код којих је и највиша стопа незапослености 57,51%, док је код лица са високим образовањем 13,36%. 

 
           Табела 16 
 

Степен  
стручне  
спреме 

Април 2009 
          женa 

Октобар 2009 
женa

Април 2010 
         женa

Октобар 2010 
    женa

Април 2011 
          женa 

Октобар 2011 
   женa
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I 25,63% 
           23,36 

25,17% 
           23,06

24,17%
           22,01

23,52%
           21,44

23,82% 
           21,76 

23,32%
           24,40

II  6,77% 
             8,51 

 6,73% 
             8,48

6,59%
             8,15

 6,46%
             7,97

 6,11% 
             7,40 

 5,82%
             7,18

III 27,81% 
           23,04 

27,65% 
           22,52

27,88%
           22,75

27,21%
           22,27 

27,18% 
           22,29 

26,90%
           22,03

IV 28,50% 
           33,49 

29,11% 
           31,06

29,54%
           34,44

30,29%
           34,92

30,07% 
           34,60 

30,61%
           34,94

V   1,32% 
             0,43 

  1,21% 
             0,41

 1,09%
            0,39

 1,06%
            0,36

 0,93% 
            0,39 

 0,64%
            0,37

VI   5,30% 
             6,00 

  5,44% 
             6,23

 5,72%
            6,90

 5,85%
            7,08

 6,21% 
            7,35 

 6,37%
            7,63

VII  4,67% 
             5,17 

 4,68% 
             5,15

 5,00%
            5,35

 5,62%
            5,96

 5,67% 
            6,21 

 6,09%
            6,46

VIII 0 
                 0 

0 
                 0 

0
                  0

0
                  0

0 
 0 

0,006%
                  0

2.5. Oсетљиве групе незапослених лица 
 
Најугроженије категорије за запошљавање  су лица преко 50 година живота, инвалиди, Роми, жене, млади 

до 30 година старости и избегла и расељена лица. 
Незапосленост жена у Граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца. 
Разлика у стопи незапослености између жена и мушкараца  у 2010. и 2011.г. години смањена је на 0,23 

процентних поена у односу на 2009. годину. 
 
  Табела 17. 
 
Незапосленост 

жена 
Април  
2009 

Октобар 
2009 

Април  
2010 

Октобар 
2010 

Април  
2011 

Октобар 
2011 

Укупно 
незапослени 

17204 16573 16808 15334 16089 15672 

Од тога жене 54,92% 54,85% 54,23% 54,50% 53,85% 54,75% 
 
Учешће дугорочне незапослености и даље наставља да се повећава и представља велики проблем. Према 

подацима  стопа дугорочне незапослености у октобру 2011. године се смањила за 1,54 процентна поена у 
односу на октобар 2010. године. 

 
Табела 18 
 

 Април  
2009 

Октобар 
2009 

Април  
2010 

Октобар 
2010 

Април  
2011 

Октобар 
2011 

Укупно 
незапослени 

17204 16573 16808 15334 16089 15672 

Незапосленост  
младих 15-24 г. 

14,58% 14,14% 14,11% 13,47% 13,46% 13,34% 

Нез. старијих 
преко 50 г.  

25,28% 24,93% 23,63% 24,08% 23,51% 23,40% 

Дугорочна 
незапосленост 

68,08% 70,66% 71,04% 72,19% 70,59% 70,65% 

 
Посебно осетљиву групу на тржишту рада представљају незапослена лица ромске националности. Висока 

стопа незапослености и ниска стопа запослености карактеришу положај Рома на тржишту рада, који је знатно 
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лошији у односу на укупну популацију. Посебан проблем је дугорочни карактер незапослености. Највећем 
броју радно способних Рома, недостаје адекватно образовање како би успешно учествовали на тржишту рада.  

Категорије теже запошљивих лица су: дугорочно незапослена лица, незапослени без квалификација или 
нискоквалификовани, вишак запослених, особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и 
повратници по споразуму о реадмисији 

 
2.6. Вишкови и корисници новчане  

накнаде 
 
Посебан проблем на тржишту рада  и даље представља велики број вишка запослених.  
Радно правни статус и запошљавање ове категорије незапослених, решавао се на различите начине и 

применом различитих мера активне политике запошљавања. Улагање отпремнина у ново запошљавање или 
самозапошљавање била је једна од мера која је примењивана у протеклом периоду. 

Број корисника новчане накнаде у октобру 2010. године износио је 1361 лице од чега је 19 лица са 
инвалидитетом, а у октобру ове године тај број се спустио на 1007 лица од чега је 15 особа са инвалидитетом. 

 
 
 
 

II  ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 
 
Циљеви и приоритети 
 
 1. Циљеви активне политике запошљавања у граду Крушевцу 2012. године усмерени су на: 

 повећање запослености 
 
 2. Приоритети активне политике запошљавања у граду Крушевцу  су: 

 усклађивање понуде и тражње на тржишту рада 
 отварање нових радних места пре свега у производним делатностима 

 
 

III  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
   
Одлуком о буџету града Крушевца, у оквиру директног корисника "Градска управа", економска класи-

фикација 454200, опредељено је 38.500.000,00 динара за спровођење ЛАПЗ 2012. год  и то за следеће програме:  
 

1. Субвенције за запошљавање послодавцима (Програм "Нова радна места") 
2. Програм "Самозапошљавања" 
3. Програм "Приправници 2012" 

 
У складу са чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гласник РС" 

36/09.) средства за реализацију програма самозапошљавања и програма отварања нових радних места ће се 
удвостручити од стране Министарства за економију и регионални развој.  

 
1. Субвенције за запошљавање послодавцима (Програм "Нова радна места") 
 
Интересовање за овим програмом у 2010. и 2011. години било је слабије од планираног. Највећи недостатак 

констатован од стране циљне групе којој је намењен (послодавци на територији града Крушевца) био је износ 
субвенције од 100.000,00 динара уз обавезу послодаваца да радника држе у  радном односу најмање 2 године од 
дана пријема радника у радни однос.  Да би се повећао проценат реализације овог програма, износ појединачне 
субвенције у 2012. години се са 100.000,00  динара повећава на 120.000,00 динара.   

Средства планирана буџетом града  су 10.000.000,00 динара 
Уколико Министарство економије и регионалног развоја одобри средства, укупан износ средстава 

намењен реализацији овог програма износиће 20.000.000,00 динара.  
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Овим Програмом омогућиће се запошљавање 166 лица који се налазе на евиденцији  Националне службе 
за запошљавање.  

Ову меру спроводиће Град Крушевац у сарадњи са Националном службом за запошљавање- филијала Крушевац. 
Међусобна права и обавезе у реализацији запошљавања лица биће регулисано уговором између 

послодавца,  Градоначелника града Крушевца и директора НСЗ. 
 
2. Подршка самозапошљавању ( Програм "Самозапошљавање") 

 
Подршка самозапошљавању подразумева доделу субвенције за самозапошљавање и пружање стручне 

помоћи незапосленом лицу које се самозапошљава. Средства за самозапошљавање се одобравају у виду 
субвенције ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва од стране незапосленог или 
удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему 
радни однос. Субвенција се у 2012. години одобрава у једнократном износу од 160.000 динара по кориснику. 

Средства планирана буџетом града 16.000.000,00 динара. 
Уколико Министарство економије и регионалног развоја одобри средства, укупан износ средстава 

намењен реализацији овог програма износиће 32.000.000,00 динара.   
Овим Програмом омогућиће се  самозапошљавње 200 лица у виду оснивања новог привредног субјекта на 

територији града Крушевца. 
 
Ову меру спроводиће Град Крушевац у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијала Крушевац. 
Међусобна права и обавезе у реализацији запошљавања лица биће регулисано  уговором између  лица које 

је добило субвенцију за самозапошљавње,  Градоначелника града Крушевца и директора НСЗ. 
Град Крушевац ће у 2012. форсирати производну делатност тако што ће кроз критеријуме за одобравање 

субвенције за самозапошљавање предвидети 30 поена за производњу, а 15 поена за услугу, са циљем да се, у 
односу на досадашњу, направи већа разлика у поенима између производње и услуга. 

 
3. Програм "Приправници 2012." 
 
Програм "Приправници 2012" намењен је лицима која први пут заснивају радни однос у струци код 

послодавца који није из државног сектора  и која су на евиденцији филијале Националне службе за 
запошљавање у Крушевцу, до 35 година старости. Субвенција се опредељује у зависности од стручне спреме: 

 
1. средња стручна спрема (16.000,00 динара) 
2. виша стручна спрема (18.000,00 динара) 
3. висока стручна спрема (20.000,00 динара) 
 
Средства планирана буџетом града -  12.500.000,00   динара 
Овим Програмом омогућиће се  заснивање  радног  односа за око 46  лица  ради оспособљавања у струци, 

у зависности од стручне спреме која буде више заступљена  приликом конкурисања. 
Ову меру спроводиће Град Крушевац уз асистенцију Националне службе за запошљавање која се односи 

на проверу лица која су на евиденцији НСЗ. 
Међусобна права и обавезе у реализацији запошљавања лица биће регулисано уговором између 

послодавца и градоначелника града Крушевца. 
 
 

IV  ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 
Финансирање активне политике запошљавања града Крушевца у 2012. години обавиће се из средстава 

буџета Републике Србије и буџета Града Крушевца за следеће програме: 
 
1. Програм "Нова радна места" 
2. Програм "Самозапошљавање" 
 
Град Крушевац ће из сопствених средстава (буџет Града) финансирати  програм "Приправници 2012".  
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V  НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-а 
 
Мере активне политике запошљавања на територији града Крушевца спроводи Град Крушевац и 

Национална служба за запошљавање - Филијала Крушевац. 
 
 

VI  - SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА НА ТРЖИШТУ РАДА 
 
Применом  SWOT анализе, све прикупљене информације о стању на тржишту рада и перспективама   у 

интерном и екстерном економском и социјалном окружењу класификоване су  у оквиру четири категорије: 
снаге, слабости, шансе и опасности. 

Анализа служи за откривање унутрашњих и спољних фактора који имају `позитивни или негативни утицај 
на остварење циља- повећање запошљавања.  

 
 
 
 
 
Табела  
 

 
Снаге (Strengths) 
 

Слабости ( Weeknesses) 

 
- Израђена Стратегија локалног одрживог 

развоја града Крушевца (2010-2020.) 
 
- Локални савет за запошљавање активно 

делује у спровођењу стратегије запошљавања 
 
- Квалификована радна снага 
 
- Расположиве brownfield локације 
 
- Развијене институције за пружање подршке 

бизнису 
 
- Развијен сет локалних и националних 

програма подршке привредним субјектима 
 
- Град Крушевац ( седиште Расинског округа) 
 
- Постојање буџетских средстава намењених 

подстицању запошљавања 
 
 
 
 
 
 
 

- Висока стопа укупне незапослености 
 
- Висока стопа незапослености појединих ка-

тегорија: лица преко 50 година живота, 
инвалиди, Роми, жене, млади до 30 година 
старости и избегла и расељена лица. 

 
- Недостатак инвестиција (нема нових радних 

места) 
 
- Несигурност радних места у појединим 

предузећима (претња од  настанка нових 
потенцијалних вишкова) 

 
- У укупној незапослености, незапослена лица  

без школе и нижег образовног нивоа учествују са 
29,13%.  

 
- Незапослени нерадо прихватају обуке ако им 

се не гарантује запослење 
 
- Послодавци нерадо примају старије 
 
- Застарела знања и вештине, радне навике-

посебно незапослених лица која су добила отказ 
као вишкови 

 
- Велики број послодаваца који не пријављују 

раднике (рад "на црно") 
 
- Недостатак образовних планова и програма 

прилагођених потребама тржишта рада 
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Шансе (Opportunities) 
 

Опасности (Threats) 

 
 
- Изградња индустријских зона као генератора 

нових радних места 
 
- Образовање радне снаге према потребама 

привреде 
 

- Продужени ефекти кризе 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VII  ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
ПРОГРАМА 

 
У периоду 2005 - 2009. год. интересовање за програме самозапошљавања и запошљавање нових радника 

се повећавало. Програми субвенција за самозапошљавање, субвенције за отварање нових радних места, јавни 
радови, субвенције доприноса обавезног социјалног осигурања и програм "Отпремнином до посла" у 
посматраном периоду су порасли за 370,4% 

Износ утрошених средстава у 2009. години за ове програме износио је 57.335.162,00 динара. Само у 2009. 
години у Крушевцу је закључено  89 уговора, за чију реализацију је исплаћено 11.570.000,00 динара. За 
пријем нових радника закључено је 113 уговора са послодавцима и исплаћено је 9.040.000,00 динара. 
Пројектом "Отпремнином до посла" закључено је 24 уговора, за које је исплаћено 3.120.000,00 динара. 
Једнократна новчана накнада у износу од 4.086.503,97 динара исплаћена је за 17 лица. У 2009. години 
спроведено је 6 јавних радова у којима је било укључено 211 лица и исплаћено 29.538.659,00 динара. 

У 2009. години посредством програма запошљавања младих "Прва шанса" у Крушевцу се запослило 308 
приправника  (182 лица са средњом стручном спремом, 44 са вишом и 82 са високом стручном спремом). 

Из наведених података који су достављени од стране Националне службе за запошљавање - филијала у 
Крушевцу, закључује се да је најтраженији облик помоћи "Самозапошљавање", што је резултирало да се за ту 
намену највише средстава и издвоји. 

Захваљујући реализацији Програма активне политике запошљавања у 2010. години посредством програма 
"Самозапошљавања", упослило се 185 лица, посредством програма "Нова радна места", посао је добило 102 
лица, а 58 приправника је добило своју прву шансу  за стручним оспособљавањем  захваљујући програму 
"Приправници 2010". 

Локалним акционим планом запошљавања града Крушевца (ЛАПЗ-ом) за 2011. годину планирано је 
упослење 200 лица посредством програма "Самозапошљавање", 150 лица посредством програма "Нова радна 
места". Путем програма "Приправници 2011."планирано је да радни однос заснује око 46 лица ради 
оспособљавања у струци (зависно од стручне спреме). 

 
 

До  дана 16.12.2011. реализација ЛАПЗ-а 2011.  
изгледа овако: 

 

Назив програма 
План  
ЛАПЗ 
2011 

 
Број лица по 
одлукама 
градоначелника
 

Одустали или 
не 
испуњавају 
услове 

Предмети у 
процедури - 
бр. лица 

Закључени 
уговори -
бр. лица 

Испла-
ћени 
уговори -
бр. лица 

Самозапошљавање 200 210 22 6 182 138 
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Нова радна места 150 104 33 0 71 67 

Приправници 2011 46 49 - 20 29 - 

УКУПНО 396 363 55 26 282 205 
 
 
 Овај План објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
 

 
I  Број: 101-1/2011             ПРЕДСЕДНИЦА  
                            Весна Весковић, с.р. 
 

 
 
 
 
 
225 
На основу члана  19. Статута града Крушевца 

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

дана 26.12.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
 

О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА 
 УГОВОРА О ОСНИВАЊУ "СЛОБОДНЕ ЗОНЕ  

КРУШЕВАЦ" 
 

Члан 1. 
 
Прихвата се Предлог Уговора о оснивању 

"Слободне зоне Крушевац" који чини саставни део 
ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се Градоначелник града Крушевца да 

потпише Уговор о оснивању "Слободне зоне 
Крушевац". 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана, од дана 

објављивања  у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-24/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
226 
На основу члана 104 - 183 Закона о привредним 

друштвима ("Службени гласник РС" бр. 125/04) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници oдржаној 
дана 26.12.2011.године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О  ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА 

 УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ 

  "СЛОБОДНОМ ЗОНОМ  КРУШЕВАЦ" 
 

Члан 1. 
 
Прихвата се Предлог Уговора о оснивању Друштва 

за управљање  "Слободном  зоном  Крушевац". 
 

Члан 2. 
 
Овлашћује се Градоначелник града Крушевца да 

потпише Уговор о оснивању Друштва за управљање  
"Слободном   зоном  Крушевац". 

Члан 3. 
 

Одређује се др Небојша Јовић, за члана 
Скупштине Друштва за управљање  "Слободном  
зоном  Крушевац" ДОО Крушевац, испред града 
Крушевца. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана, од дана 

објављивања  у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-25/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
227 
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На основу члана 4. ст. 3 Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/00, 
25/02,107/05, 108/05 - исправка и 123/07), члана 5. ст. 
1. Закона о комуналним делатностима ("Сл гласник 
РС", бр. 88/11) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о измени и допуни Одлуке о организовању  

 Јавног комуналног предузећа  "Крушевац" 
Крушевац 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организовању Јавног комуналног 

предузећа "Крушевац" ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/09 - пречишћен текст, 1/10 и 2/10), 
члан 6. мења се и допуњује, тако да гласи: 

 
"Члан 6. 

 
Предузеће обавља следеће делатности: 
 
38.11 - сакупљање отпада који није опасан 
01.19 - гајење осталих једногодишњих и двого-

дишњих биљака, 
01.24 - гајење јабучастог и коштичавог воћа, 
01.28 - гајење зачинског, ароматичног и лековитог 

биља, 
01.29 - гајење осталих вишегодишњих биљака, 
01.30 - гајење садног материјала, 
01.61 - услужне делатности у гајењу усева и за-

сада, 
02.10 - гајење шума и остале шумске делатности, 
02.20 - сеча дрвећа, 
20.15  - производња вештачких ђубрива и азотних 

једињења, 
23.70  - сечење, обликовање и обрада камена, 
38.21 - третман и одлагање отпада који није 

опасан, 
38.31 - демонтажа олупина, 
38.32 - поновна употреба разноврсних материјала, 
39.00 - санација, рекултивација и друге услуге у 

области управљања отпадом, 
41.20 - изградња стамбених и нестамбених зграда, 
42.99 - изградња осталих непоменутих грађевина, 
43.12 - припремна градилишта, 
43.21 -  постављање електричних инсталација, 
43.31 - малтерисање, 
43.33 -  постављање подних и зидних облога, 
43.44 - бојење и застакљивање, 
43.39 - остали завршни радови, 
43.91 -  кровни радови, 
43.99 - остали непоменути специфични грађевин-

ски радови, 
45.20  - одржавање и поправка моторних возила, 
46.22  - трговина на велико цвећем и садницама, 
46.77  - трговина на велико отпацима и остацима, 

46.90  - неспецијализована трговина на велико, 
47.19  - остала трговина на мало у неспецијализо-

ваним продавницама, 
47.76 - трговина на мало цвећем, садницама, 

семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном 
за кућне љубимце у специјализованим продавни-
цама, 

47.79 - трговина на мало половном робом у про-
давницама, 

47.91 - трговина на мало посредством поште или 
преко интернета, 

49.41 - друмски превоз терета, 
49.42 - услуге пресељења, 
52.21 - услужне делатности у копненом саобраћају, 
55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи 

боравак, 
58.11  - издавање књига, 
58.19  - остала издавачка делатност, 
73.11  - делатност рекламних агенција, 
74.20  - фотографске услуге, 
75.00  - ветеринарска делатност, 
77.21 - изнајмљивање и лизинг опреме за рекре-

ацију и спорт, 
77.29  - изнајмљивање и лизинг осталих предмета 

за личну употребу,  
81.21  -  услуге редовног чишћења зграда, 
81.22  - услуге осталог чишћења зграда и опреме, 
81.29  - услсуге осталог чишћења, 
81.30  - услуге уређења и одржавања околине, 
82.30  - организовање састанака и сајмова, 
94.11 - делатонсти пословних удружења и удру-

жења послодаваца, 
94.12  - делатности струковних удружења, 
94.99 - делатност осталих организација на бази 

учлањења, 
96.03  - погребне и сродне делатности, 
96.09 - остале непоменуте личне услужне дела-

тности". 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у "Сл. листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-141/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 

 
228 
На основу члана 4. ст. 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 - исправка и 123/07), члана 5. ст. 1. 
Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник 
РС", бр. 88/2011) и члана 19. Статута града Кру-
шевца ("Сл. лист града Крушевца", бр.8/88) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је 

 
О Д Л У К У 
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О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"АЕРОДРОМ РОСУЉЕ" КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 
"Аеродром Росуље" са ПО Крушевац ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст) 
члан 3. мења се и допуњује, тако да гласи: 

 
"Члан 3. 

 
Предузеће обавља следеће делатности: 
52.23 - услужне делатности у ваздушном саобраћају, 
51.10 - ваздушни превоз путника, 
52.24 - манипулација теретом, 
52.10 - складиштење, 
79.11 - делатност путничких агенција, 
52.29 - остале пратеће делатности у саобраћају, 
49.31 - градски и приградски копнени превоз путника, 
49.32 - такси превоз, 
49.39 - остали превоз путника у копненом саобраћају, 
49.41 - друмски превоз терета, 
46.14 - посредовање у продаји машина, индустриј-

ске опреме, бродова и авиона, 
46.17 - посредовање у продаји хране, пића и дувана, 
46.52 - трговина на велико електронским и теле-

комуникационим деловима и опремом, 
47.11 - трговина на мало у неспецијализованим про-

давницама, претежно храном,пићима и дуваном, 
47.19 - остала трговина на мало у неспецијали-

зованим продавницама, 
47.25 - трговина на мало пићима у специјали-

зованим продавницама, 
47.26 - трговина на мало производима од дувана у 

специјализованим продавницама, 
47.75 - трговина на мало козметичким и тоалетним 

производима у специјализованим  продавницама, 
55.10 - хотели и сличан смештај, 
55.90 - остали смештај, 
56.10 - делатности ресторана и покретних угости-

тељских објеката, 
56.30 - услуге припремања и послуживања пића, 
56.29 - остале услуге припремања и послуживања хране, 
56.21 - кетеринг, 
77.35 - изнајмљивање и лизинг опреме за вазду-

шни транспорт, 
82.30 - организовање састанака и сајмова, 
73.11 - делатност рекламних агенција, 
70.10 - управљање економским субјектом". 
  

Члан 2. 
 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана објављивања у 

"Сл.листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-142/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 

 
 
229 
На основу члана 4. ст. 3 Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Службени гласник РС" бр. 25/00, 25/02 
,107/05, 108/05 - исправка и 123/07), члана 8. ст. 1. 
Закона о комуналним делатностима ("Сл гласник 
РС", бр. 16/97 и 42/98), и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 
"Пословни центар" Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст и 2/2010) 
члан 5. мења се и допуњује, тако да гласи: 

 
"Члан 5. 

 
Предузеће обавља следеће делатности: 
1. управљање и издавање пословних зграда и 

пословних просторија у јавној својини Града 
Крушевца, 

2. организовања рада пијаце, 
3. унапређење и развој мирујућег саобраћаја, 
4. уклањање, односно премештање возила, као и 

постављaње уређаја којима се спречава одвожење 
возила у складу са Законом и одлуком Скупштине 
Града, 

42.11 - изградња путева и аутопутева, 
47.81 - трговина на мало храном, пићем и дуван-

ским производима на тезгама и пијацама 
47.82 - трговина на мало текстилом, оделом и 

обућом на тезгама и пијацама 
47.89 - трговина на мало осталом робом на тезга-

ма и пијацама 
56.10 - делатност ресторана и покретних угости-

тељских објеката 
52.10 - складиштење 
52.21 - услужна делатност у копненом саобраћају 
41.10 - разрада грађевинских пројеката  
68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљива-

ње некретнина и управљање њима 
68.31 - делатност агенције за некретнине 
69.20 - рачуноводствени, књиговодствени и реви-

зорски послови, пореско саветовање 
73.11 - делатност рекламних агенција 
81.29 - услуге осталог чишћења 
82.30 - организовање састанака и сајмова 
71.11 - архитектонска делатност 
71.12 - инжењеријска делатност и техничко саве-

товање". 
 

Члан 2. 
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Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у "Сл. листу града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-143/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
230 

На основу члана 4. став 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС" број 25/00, 25/02, 107/05 
и 108/05) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ  

 
Члан 1.  

 
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Радио 

телевизије Крушевац (" Сл. лист града Крушевца" 
бр. 1/09-Пречишћени текст), у  члану 3 став један 
мења се и гласи:  

 
Делатност РТК је:  
6010 - производња и емитовање радијског програма  
6020 - производња и емитовање телевизијског про-

грама  
 

Члан 2. 
 

После члана 18.  додаје се  члан 18. а који гласи: 
 

"Члан 18а. 
 
Градско веће града Крушевца утврдиће минимум 

процеса рада у случају штрајка у овом Предузећу, у 
складу са Законом. " 

 
Члан 3. 

 
Предузеће ће ускладити Статут са одредбама ове 

Одлуке у року од 30 дана од дана њеног ступања на 
снагу.  

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-144/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 

 

 
 
231 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 
129/07), члана 13. Закона о јавним службама 
("Службени гласник РС" број 42/91, 71/94, 79/05), 
члана 10. став 3. и члана 14. став 2. Закона о 
социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 
24/11), члана 19. став 1. тачка 8. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УСАГЛАШАВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА 
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА  

 
Члан 1.  

 
У Одлуци о усаглашавању организације рада 

Центра за социјални рад у Крушевцу са Законом о 
јавним службама ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
1/09-пречишћени текст) мења се назив Одлуке тако 
да гласи: "Одлука о оснивању Центра за социјални 
рад у Крушевцу".  

 
Члан 2. 

 
Члан 2. мења се и гласи:  
 

"Члан 2. 
 
Делатност Установе је:  
- 88.99 - остала непоменута социјална заштита без 

смештаја.  
Центар за социјални рад као установа може без 

уписа у судски регистар да обавља и друге 
делатности које служе делатности уписаној у 
регистар, које се уобичајено обављају у мањем 
обиму или привремено.  

Делатност Центра не може се мењати без 
сагласности оснивача.  

О статусној промени, називу и седишту одлучује 
оснивач".  

 
Члан 3. 

 
После члана 2. додаје се члан 2а који гласи: 
 

"Члан 2а. 
 
Центар има својство правног лица са правима, 

обавезама и одговорностима утврђене законом, 
Статутом и овом Одлуком."  

 
Члан 4. 

 
Члан 4. мења се и гласи:  
 
"Члан 4. 
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Управни одбор Центра именује и разрешава 
оснивач, на четири године.  

Управни одбор Центра има пет чланова и чине га 
два представника по предлогу запослених и три 
представника оснивача, од којих је један из реда 
чланова удружења чији су циљеви усмерени на 
заштиту права социјално угрожених лица. 

Управни одбор Центра обављаће следеће послове: 
- утврђује пословну политику; 
- доноси дугорочни и средњорочни план рада и 

развоја и годишњи програм пословања; 
- доноси Статут; 
- расписује конкурс за избор директора, спроводи 

изборни поступак и даје мишљење о кандидату које 
доставља оснивачу у складу са законом; 

- усваја извештаје о раду и финансијском 
пословању Центра; 

- доноси инвестиционе одлуке; 
- одлучује о коришћењу средстава у складу са 

законом; 
- врши и друге послове утврђене законом и 

Статутом. 
На одлуке Управног одбора из става 3. алинеја 2. 

3 и 5. овог члана, сагласност даје Скупштина града." 
 

Члан 5. 
 
Члан 6. мења се и гласи: 
 
"Директора Центра именује оснивач на период од 

четири године на основу конкурса, а по 
прибављеном мишљењу Управног одбора Центра и 
сагласности Министарства. 

Вршилац дужности директора Центра именује се 
по истом поступку и условима као и директор без 
расписивања јавног конкурса. 

Директор Центра обавља следеће послове: 
- представља и заступа Центар; 
- организује и руковиди процесом рада и води 

пословање; 
- предлаже Програм рада и план развоја и 

годишњи програм пословања и предузима мере за 
њихово спровођење; 

- подноси финансијске извештаје, извештаје о 
пословању и годишњи обрачун; 

- извршава одлуке Управног одбора; 
- доноси акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места; 
- сарађује са организацијама и удружењима која 

спроводе програме од јавног интереса у области 
социјалне заштите; 

- врши и друге послове утврђене Законом, овом 
Одлуком и Статутом. 

Сагласност на акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места даје Градско веће 
града Крушевца." 

 
Члан 6. 

 
Рок за доношење Статута Центра је 15 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 
Директор Центра ће у року од 30 дана од дана 

доношења Статута, донети акт о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова. 

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-260/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
232 
На основу члана 4. ст. 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Службени гласник РС" бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 - исправка и 123/07), члана 5. ст. 1. 
Закона о комуналним делатностима  ("Сл гласник 
РС" бр. 88/11) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ" 

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа "Водовод 

Крушевац" Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст) члан 6. мења 
се, тако да гласи: 

"Члан 6. 
  
Предузеће обавља следеће делатности: 
36.00 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција 

воде, 
37.00 - уклањање отпадних вода, 
39.00 - санација рекултивација и др. услуге у области 

управљања отпадом заштита воде од загађења. 
Отклањање штетних последица, хаваријских загађивања 
водних токова. Вршење санитарне заштите и 
дезинфекције водоводне мреже, резервоара, базена, 
инсталација и других објеката водоснабдевања, као 
саставни део делатности, прозводње и прераде воде, 

71.20 - техничко испитивање и анализа  
техничка и хемијска мерења, испитивања и 

анализе састава и чистоће воде, 
42.91 - изградња хидротехничких објеката 
изградња и реконструкција мањих објеката и 

постројења за заштиту од штетног дејства воде. 
Одржавање објеката и постројења за заштиту од 
штетног дејства воде; израда техничке 
документације, 

71.12 - инжењерске делатости и техничко 
саветовање 

пројектовање грађевинских и других објеката за 
нискоградњу, хидроградњу и водоснабдевање, 



27.12.2011.                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  6                                   873 
 

 

71.11 - архитектонска делатност 
инжењеринг вођења пројеката и друге техничке 

активности везане за нискоградњу и хидроградњу, 
74.90 - остале стручне научне и техничке 

делатности 
геодетска истраживања, геодетско премеравање 

терена, хидрографско мерење, подземнa мерењa, 
премеравањa граница и картографскa и просторно 
информисање индустријска и  грађевинска преме-
равања, 

42.21 - изградња цевовода, 
43.22 - постављање водоводних, канализационих, 

грејних и климатизованих система, 
42.91 - изградња хидротехничких објеката, 
43.11 - рушење објеката, 
43.99 - остали непоменути грађевински радови  
остали грађевински радови укључујући и специ-

јализоване специфичне и грубе грађевинске радове, 
33.12 - поправка машина, 
95.25 - поправка сатова и накита 
оправка и баждарење водомера и других судова за 

транспорт течности и гасова, 
01.11 - гајење жита, легуминоза и уљарица, 
01.13 - гајење поврћа, бостана, коренастих и 

кртоластих биљака, 
01.19 - гајење осталих једногодишњих и 

двогодишњих биљака, 
01.28 - гајење зачинског ароматичног и лековитог 

биља, 
01.29 - гајење осталих вишегодишњих биљака, 
01.25 - гајење осталог дрвенастог, жбунастог и 

језграстог воћа, 
01.24 - гајење јабучастог и коштичавог воћа, 
01.30 - гајење садног материјала 
гајење воћних садница, 
45.11 - трговина аутомобилима и лаким моторним 

возилима, 
45.19 - трговина осталим моторним возилима, 
45.20 - одржавање и поправка моторних возила, 
45.32 - трговина на мало деловима и опремом за 

моторна возила, 
46.71 - трговина на велико чврстим, течним, гасо-

витим горивима и сл. производима  
трговина производима за подмазивање и хлађење, 
46.43 -  трговина на велико електричним апаратима,  
46.73 - трговина на велико дрветом, грађевинским 

материјалом и санитарном опремом, 
46.74 - трговина на велико метално робом, инстала-

ционим материјалима, опремом и прибором за грејање, 
46.90 - неспецијализована трговина на велико 
трговина на велико гумама и пнеуматицима за 

моторна возила, као и трговина водомерима, 
46.51 - трговина на велико рачунарима, рачунар-

ском опремом и софтверима, 
46.52 - трговина на велико електронским и теле-

комуникационим деловима и опремом, 
47.19 - остала трговина на мало 
продаја водомера, 
46.66 - трговина на велико осталим канцелариј-

ским машинама и опремом, 
46.65 - трговина на велико канцеларијским 

намештајем, 
46.34 - трговина алкохолним и другим пићима." 

 
Члан 2. 

  
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у "Сл. листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-145/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 

 
233 
На основу члана  71. Закона о задужбинама и 

фондацијама ("Сл. гласник РС" број 88/10), члана 4. 
Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима 
Републике Србије ("Сл. гласник СРС" бр. 59/89) и 
члана 19. Статута града  Крушевца  ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 ),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
26.12.2011. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

Град Крушевац (у даљем тексту: оснивач) оснива 
Фонд за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца (у даљем тексту: Фонд), ради подстицања 
и обезбеђивања средстава за њихово даље 
напредовање. 

Матични број оснивача је 07193980, ПИБ 103069277. 
Члан 2. 

 
Циљ оснивања Фонда је систематско и органи-

зовано старање друштвене заједнице о развоју 
обдарених и изузетно талентованих ученика и сту-
дената са територије Града Крушевца: школовање и 
стручно напредовање изузетно талентованих и обда-
рених ученика средњих школа и студената, који су на 
режиму финансирања из буџета Републике Србије, у 
образовним установама чији је оснивач  Република 
Србија; награђивање ученика основних и средњих 
школа за учешће на такмичењима и олимпијадама 
знања чији је циљ афирмација научних и истра-
живачких, односно уметничких способности; пружање 
материјалне помоћи за стручно усавршавање ученика и 
студената у научним и образовним центрима у земљи и 
иностранству, а који су на режиму финансирања из 
буџета Републике Србије у образовним установама 
чији је оснивач Република Србија. 

 
Члан 3. 

 
Чланство у Фонду је добровољно. Чланови Фонда 

могу бити сва правна и физичка лица. 
Почетком календарске године Управни одбор 

Фонда утврђује висину чланских улога за поје-
диначне и колективне чланове Фонда. 
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Члан 4. 

 
Чланови Фонда имају права и обавезе:  
- да бирају и буду бирани у органе Фонда, 
- да учествују у утврђивању политике и реализа-

ције задатака Фонда, 
- да остварују увид у пословање и извршавање 

основних задатака, 
- да предлажу кандидате за стипендије и друге 

видове помоћи, 
- да редовно уплаћују своје чланске улоге, 
- да учествују у раду Управног одбора када се 

разматрају њихови предлози. 
 

Члан 5. 
 

Фонд стиче  својство правног лица у погледу права 
и обавеза која му припадају на основу Закона о 
задужбинама, фондацијама и фондовима, у моменту 
уписа у регистар код Министарства културе, информи-
сања и информационог друштва Републике Србије. 

У правном промету са трећим лицима, Фонд одго-
вара свим својим средствима потпуно и неограничено. 

 
Члан 6. 

 
Фонд послује под називом: Фонд за подстицање 

развоја младих талената града Крушевца. Седиште 
Фонда је у Крушевцу, Ул. Газиместанска бр. 1. 

Назив и седиште Фонда не могу се мењати без 
сагласности оснивача.  

 
Члан 7. 

 
Ради остваривања циљева из чл. 2 ове Одлуке, 

Фонд обавља следеће задатке: 
- материјално потпомаже учешће младих на 

такмичењима, олимпијадама знања и другим 
манифестацијама чији је циљ афирмација научних и 
истраживачких, односно уметничких способности, 

- пружа материјалну помоћ за редовно образовање, 
односно стручно усавршавање у познатим научним и 
културним центрима у земљи и иностранству, 

- стипендира и кредитира школовање и стручно 
напредовање изузетно талентованих и обдарених 
ученика и студената. 

- под изузетно талентованим и обдареним учени-
цима и студентима подразумевају се ученици и сту-
денти који су током школовања испољили и врхун-
ским такмичарским резултатима или посебним ди-
пломама потврдили изузетне способности и знање у 
некој од наставних области, а током школовања су 
постигли одличан општи успех, носиоци дипломе 
"Вук Караџић" или посебних диплома по правилни-
цима о дипломама за изузетан успех ученика у 
основним и стредњим школама, односно, просечну 
оцену на студијама изнад 9. 

 
Члан 8. 

 
Почетна средства за оснивање  и почетак рада 

Фонда обезбеђују се у буџету Града Крушевца, у 
износу од 30.000 динара. 

 
Средства Фонда чине: 
- средства из буџета града Крушевца,  
- средства од поклона и легата, 
- средства донатора - друштвених, мешовитих и 

приватних предузећа и појединаца, 
- средства чланарине и др.     
 

Члан 9. 
 

Средства Фонда воде се на посебном жиро рачуну 
и могу се користити на начин и по критеријумима 
предвиђеним Правилима Фонда, којим се утврђује и 
поступак избора корисника. 

 
Члан 10. 

 
Органи управљања Фонда су : 
-  директор, Управни и Надзорни одбор, 
Средства за финансирање рада органа управљања 

падају на терет буџета Града. 
 

Члан 11. 
 

Директора Фонда именује и разрешава Градско 
веће града  Крушевца. 

Мандат директора траје 4 године са могућношћу 
поновног избора. 

 
Члан 12.                         

 
Директор Фонда: 
 
- заступа и представља  Фонд и потписује уговоре 

и остала финансијска документа у оквиру реали-
зације Одлука Управног одбора, 

- стара се о спровођењу ставова, одлука и закљу-
чака Управног одбора, 

- обезбеђује извршавање усвојених планова и 
програма рада, и развоја Фонда, 

- даје иницијативу за разматрање одређених 
питања на седници Управног одбора, 

- обавља и друге послове по налогу Управног 
одбора и оснивача. 

 
Члан 13. 

 
Административно-техничке и стручне послове за 

Фонд обављаће Одсек за друштвене делатности, а 
финансијске и рачуноводствене послове за Фонд 
обављаће Одсек за финансије, привреду и екологију 
Градске управе града Крушевца. 

  
Члан 14. 

 
Управни одбор именује и разрешава Скупштина 

града.  
Одбор има 7 чланова, председника и 6 чланова, 

којима мандат траје 4 године, уз могућност поновног 
избора. 

 
Члан 15. 

 
Управни одбор: 
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1. доноси Правила Фонда,  
2. доноси средњорочне и годишње планове и про-

граме рада, и финансијски план Фонда, 
3. усваја извештаје о раду и финансијском посло-

вању, 
4. предлаже оснивачу годишњи износ средстава 

којима треба да учествује у реализацији програма 
Фонда, 

5. обезбеђује реализацију јединствене политике и 
циљева Фонда, 

6. одговара за извршавање предузетих матери-
јалних обавеза, 

7. обезбеђује евиденцију и праћење резултата у 
учењу и другим видовима активности корисника, 

8. образује, према потреби стална и повремена 
радна тела, за обављање одређених послова и 
задатака, 

9. доноси Пословник о свом раду;  
10. редовно информише оснивача и чланове 

Фонда о свом раду и обавештава средства јавног 
обавештавања, 

11. обавља и друге послове предвиђене овом 
одлуком и Правилима Фонда. 

 
Градско веће града Крушевца даје сагласност на 

Правила Фонда, а Скупштина града даје сагласност 
на  одлуке Управног одбора из тачке 2. и 3. овог 
члана. 

 
Члан 16. 

 
Председника и 2 члана Надзорног одбора именује 

и разрешава Скупштина града. Мандат чланова 
одбора је 4 године. 

Члан 17. 
 

Оснивач има права и обавезе: 
- да тражи подношење одговарајућих информа-

ција о раду и пословању Фонда. 
- да предузима мере којима се обезбезбеђују усло-

ви да Фонд извршава циљеве и задатке утврђене 
овом одлуком и Законом о задужбинама, фонда-
цијама и фондовима Републике Србије. 

 
Члан 18. 

 
Правила Фонда усвојиће се у року од 15 дана од 

дана објављивања ове Одлуке у "Службеном листу 
града Крушевца." 

 
Члан 19. 

 
Фонд престаје са радом у случају: 
- када се остваре циљеви ради којих је основан, 
- када се утроше средства потребна за реали-

зацију циљева, 
- када у дужем временском периоду не остварује 

циљеве ради којих је основан. 
 

Члан 20. 
 

Околности које упућују на чињенице из члана 19. 
утврђује надлежни орган оснивача или орган 
управљања Фондом. 

У случају наступања чињеница из члана 19., осни-
вач Фонда може управљање Фондом поверити дру-
гом правном лицу уз сагласност Фонда. Ако таквог 
правног лица нема, Фондом ће управљати оснивач. 

 
Члан 21. 

 
Оснивач може донети Одлуку о престанку рада 

Фонда.  
Одлуком о престанку рада Фонда, оснивач ће 

преузети сву имовину Фонда, права, обавезе и 
одговорности Фонда према трећим лицима. 

 
Члан 22. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука о оснивању Фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца ("Сл.лист општине 
Крушевац" број 5/93, 6/93, 2/04, 3/04, 2/05 и 12/08). 

 
Члан 23. 

 
Ову Одлуку  објавити  у  "Службеном листу града 

Крушевца." 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-287/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
234 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС" бр. 129/07), члана 46. став 1. 
тачка 1. Закона о локалним изборима ("Службени 
гласник РС" бр. 129/07) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела  је 

 
О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ОДБОРНИКА 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Небојши Годићу, 

пољопривреднику из Каменара, одборнику  Скупштине 
града Крушевца са  Изборне листе ЗА ЕВРОПСКУ 
СРБИЈУ - Борис Тадић, ПРЕСТАО мандат у Скупштини 
града Крушевца, у смислу члана 46 став 1. тачка 1. Закона 
о локалним изборима ("Службени гласник РС" бр. 
129/07), подношењем оставке, дана 20.12.2011. године.  

       
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
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I Број: 020-25/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
235 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС" бр129/07), члана 56. Закона о 
локалним изборима ("Службени гласник РС" бр. 
129/07) и члана 19. Статута града Крушевца ("Службе-
ни лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године,  донела  је 
 

О Д Л У К У 
 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ПОТВРЂУЈЕ се мандат Сузани Глишић, 

новинару  из Крушевца, одборнику Скупштине града 
Крушевца, са Изборне листе ЗА ЕВРОПСКУ 
СРБИЈУ - Борис Тадић.  

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-26/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
236 
На основу чл. 13. ст. 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07) и 
чл. 19. став 1. тачка 31. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца",  бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
28.01.2011. године, уз сагласност Владе Републике 
Србије, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСПОСТАВАЊУ САРАДЊЕ 

(БРАТИМЉЕЊУ) ГРАДА КРУШЕВЦА, 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

СА ГРАДОМ ОДИНЦОВО, РУСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА 

 
Члан 1. 

 
У циљу даљег развијања традиционално добрих 

односа између српског и руског народа и 
унапређивања економске сарадње и размене 
искустава у области екологије, културе, спорта и 
другим областима од заједничког интереса грађана 
побратимских градова, град Крушевац успоставља 
сарадњу са градом Одинцово, Руска Федерација. 

 

Члан 2. 
 

Средства за финансирање међународне сарадње 
су обезбеђена у буџету града Крушевца. 

 
Члан 3. 

 
Ову Одлуку доставити Влади Републике Србије 

на давање сагласности. 
 

Члан 4. 
 

Овлашћује се градоначелник града Крушевца да 
потпише повељу о братимљењу града Крушевца и 
града Одинцово у Руској Федерацији. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на на снагу осмог дана од дана 

објављивања у" Службеном листу града Крушевца", 
а објавиће се након добијања сагласности  Владе 
Републике Србије. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 011-2/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
 
 
*Влада Републике Србије дала  сагласност на ову 

Одлуку под 05 број: 016-2593/2011 од 07.04.2011. 
објављену у "Сл. гласнику РС" бр. 25/2011. 

 
 
 
 
 
237 
На основу члана 215. став 46. Закона о планирању 

и изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10 
и 24/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА УРБАНИСТИЧКИХ 
ПЛАНОВА КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕЊИВАТИ 
ДО ДОНОШЕЊА НОВИХ УРБАНИСТИЧКИХ 

ПЛАНОВА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о одређивању делова урбанистичких 

планова који се могу примењивати до доношења 
нових урбанистичких планова ("Службени лист 
општине Крушевац " бр. 5/03, 7/03 и 6/10) у члану 3. 
став 1. поглавље "ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ", после тачке 51. додаје се нова тачка 52. 
која гласи: "52.Детаљни урбанистички план 
(ревизија дела Детаљног урбанистичког плана) 
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Стамбеног комплекса "Багдала II" ("Међуопштински 
службени лист "Крушевац, бр.13/79). 

 
Члан 2. 

 
Тачка 25. поглавље" ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИ-

ЧКИ ПЛАНОВИ", Детаљни урбанистички план 
(измене и допуне) "Багдала II" ("Службени лист 
општине Крушевац " бр. 9/91) мења се и гласи: 

"25.Измена и допуна ДУПа у стамбеном насељу 
"Багдала II" у Крушевцу у делу кат. парцела 3679, 
3691/3, 3691/2, 3682/1 и 3680 КО Крушевац 
("Службени лист општине Крушевац "бр. 9/91)." 

 
Члан 3. 

 
Тачка 46. поглавље" ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИ-

ЧКИ ПЛАНОВИ", Детаљни урбанистички план ХИ 
"Жупа" у Крушевцу ("Службени лист општине 
Крушевац" бр.__ /83) мења се и гласи: 

"46. (измене и допуне) ХИ "Жупа" у Крушевцу 
("Службени лист општине Крушевац", бр. 6/85)." 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-599/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
238 
На основу чл. 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11) и чл. 
19. Статута града Крушевца ("Сл.лист града Кру-
шевца " бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је 

 
П  Л  А  Н  

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 КОМПЛЕКСА  ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУГ 
БОГДАНОВЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И  

ГАЗИМЕСТАНСКОГ ТРГА У КРУШЕВЦУ 
 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1 Опис граница подручја које се уређује 
 
Планом  детаљне регулације 
 
Подручје обухваћено Планом, налази се по 

Генералном плану „Крушевац 2021“ ("Сл. лист 
Општине Крушевац" 4/05) у урбанистичкој зони 

бр.1, у непосредној близини ужег градског центра и 
третирa се као зона централног градског простора.  

Границе планираног подручја одређене су посто-
јећим саобраћајницама и то: Ул. Железничка (север-
на граница), део Газиместанског трга (западна грани-
ца), Ул. Југ Богданова (јужна граница) и границом 
катастарских парцела са источне стране к.п.бр.6/1, 
293/4 и 293/3 КО Крушевац. 

Катастарске парцеле обухваћене Планом припа-
дају Катастарској општини Крушевац. 

Укупна површина подручја обухваћеног Планом 
износи приближно 4ха и 80а. 

 
1.2. Правни  и плански основ за израду Плана 
 
Правни основ 
 
 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник 

РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) 
 Правилник о садржини, начину и поступку 

израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 
31/10, 69/10 и 16/11) 

 Правилник о општим правилима за парцела-
цију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 
50/11) 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
бр. 350-431/2011 од 25.08.2011.г. 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана на животну средину 

 
Плански основ 
 
1. Генерални план „Крушевац 2021“ ("Сл. лист 

општине Крушевац", бр. 4/05) 
 
 
1.3. Анализа катастарских подлога  
       за израду Плана 
 
У складу са чл. 40 Закона о планирању и 

изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) о врсти и начину прибављања катастарских 
подлога за потребе израде планске документације 
извршено је прибављање подлоге. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско топографски план који је израдилo 
овлашћено предузеће „Гео-метар” за обављање такве 
врсте делатности. На КТП-у приказано је стање 
закључно са августом 2011. год. Катастарско 
топографски план је оверен од стране  Републичког  
геодетског завода – СКН Крушевац. 

Катастарско топографски план је достављен у 
аналогном и дигиталном облику на ЦД-у број 
16119М12-01. 

 
1.4. Подаци, услови и смернице из планских 

докумената и друга документација значајна за 
израду Плана 

 
Као што је већ наведено према ГП-у планско 

подручје се налази у оквиру  урбанистичке зоне бр.1, 
у непосредној близини ужег градског центра и 
третира се као зона централног градског простора. 
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Ову урбанистичку зону карактерише разноврсност 
намена, функција и објеката.Такође у овој зони се 
налази значајни фонд објеката градитељског наслеђа, 
па самим тим се намеће слика овог простора као 
веома комплексног и полифункционалног. 

 
ОБАВЕЗЕ: 
Обзиром де је предметни простор ГП-ом третиран 

као део подручја нове регулације /НР/ то је и била 
обавеза израде Плана детаљне регулације. 

Посебну пажњу треба посветити и објектима 
градитељског наслеђа у смислу њиховог очувања и 
уклапања у савремене урбане форме. 

Регулација Газиместанског трга преузета је као 
стечена урбанистичка обавеза из ПДР-а УЛ.Цара 
Лазара са контактним зонама и као таква се 
имплементира у овај план.  

 
СМЕРНИЦЕ: 
Основна смерница развоја и унапређења овог 

простора по  ГП-у усмерена је ка стварању једног 
градског простора са знатним обимом пословних и 
комерцијалних делатности, планирања пословних 
улица , а све у циљу остваривања основног концепта. 
Основни концепт је трансформација овог простора  
планирањем комерцијалних намена и простора са 
мешовитом наменом.  

Такође је важно напоменути да је за део 
контактног простора са источне стране планског 
подручја  урађен 2006 године ПДР “Пословног блока 
у Ул. Југ Богдановој” (Сл. лист града Крушевца бр. 
9/06) са истим основним концептом остваривања 
пословних и комерцијални делатности. У коначном, 
то значи да ће се ове две целине  надовезати и 
међусобно усклађивати у процесу обликовања 
простора са истим развојним могућностима. 

За непосреднa контактна подручја овог Плана у 
ранијем периоду израђена је планска документација, 
која је наведена на графичким прилозима. 

 
УСЛОВИ: 
У току израде Концепта плана детаљне регулације 

прикупљени су услови надлежних органа, 
организација, као и подаци о постојећем стању и то: 

● Конзерваторски услови за израду плана-
Завод за заштиту споменика културе, Краљево 
бр.937/2 од 11.11.2011. 

● ЈП Водовод Крушевац, бр.130/2 од 
03.10.2011.г. 

● Електродистрибуција Крушевац, бр.8308 од 
19.09.2011.г. 

● ЈП Градска топлана Крушевац, бр.6743 од 
05.10.2011.г. 

● Телеком Србија, дирекција за технику, ИЈ 
Крушевац, бр.273407/1 од 14.09.2011.г. 

● Министарство унутрашњих послова, сектор 
за ванредне ситуације, Крушевац, бр.07/19-217-
200/11 од 29.09.2011.г. 

 
2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРОСТОРА 
 
2.1. Природне  карактеристике  подручја 
 

Терен односно земљиште обухваћено Планом 
спада у категорију релативно равних терена, без већих  
депресија и успона. Надморска висина се креће од 
коте 146.58м у северозападном делу подручја до коте 
148.63м у југозападном делу подручја, што 
представља висинску разлику од крајње северне до 
крајње јужне границе плана око 2,0м.  

Доминатни ветрови се јављају из правца исток-
југоисток, северозапад и југ. 

 
2.2.  Постојећа намена површина и објеката,  
      врста изградње, регулација, површине  
      јавне  намене) 
 
Простор обухваћен Планом је изграђен. Ову 

урбанистичку зону карактерише разноврсност  намена, 
функција и објеката, али је индикативно  и јасно 
уочено једно фиктивно разграничење у смислу намене 
површина што се одсликава у следећој чињеници: 

 дуж Ул. Железничке развила се намена која 
се везује за индустрију (прехрамбена индустрија), и 
разне пословне делатности: занатство, специјали-
зоване радионице, складишта отвореног и затвореног 
типа, као и већи објекти-магацини који се користе за 
складиштење или велепродају углавном плочастог 
намештаја 

 мешовита намена  је доминатна у Ул. Југ 
Богдановој. Зона вишефункционалног карактера у 
којој је обједињено више намена: вишепородично 
становање са пословањем, породично становање, 
пословно-услужне делатности, агенције, као и 
објекти културне баштине.  

 Објекти градитељског наслеђа су нарочито 
доминантни (низ објеката) на Газиместанском тргу, 
док је у Ул. Југ Богдановој  под режимом предходне 
заштите градска чесма и стамбени објекат (тз. попова 
кућа) 

Објекти, различити како по архитектонском 
изразу тако и по вредностима, последица су 
хетерогености остварених садржаја, намена и 
функција у простору. Ови објекти су настајали у 
различитим временским периодима што за 
последицу има потпуну несинхронизованост у 
стилском и визелном смислу. Карактеристична је 
отворена блоковска структура неуједначене 
спратности са слободностојећим објектима, изузев 
непрекинутог низа пословних објеката(под 
заштитом) на Газиместанском тргу. Спратност 
објекта се креће од П до П+2, изузев комплекса 
“Плиме пек” и вишепородичног  стамбено пословно  
објекта (к.п.бр.213) где  висинска регулација знатно 
одскаче. 

Унутрашњост простора, а то се највише односи на 
парцеле где је реализовано индивидуално становање  
потпуно је девастирана изградњом помоћних 
објеката, надстрешница и остава. Ови објекти су 
стари, лошег квалитета и  стихијски грађени. Највећи 
део ових објеката  се не користи, пошто су потпуно 
или делимично порушени и неупотребљиви. 

Изузев стања помоћних објеката, сви остали 
објекти у граници плана су варирајућег квалитета у 
зависности од времена настанка , система изградње и 
употребљених материјала. 
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На овом простору решен је саобраћајни приступ 
из примарних саобраћајница, али је евидентан 
проблем паркирања. Ово је нарочито велики 
проблем на Газиместанском тргу и у Ул.Југ 
Богдановој, док је паркирање у комплексима према 
Ул.Железничкој решен унутар самих парцела. 

У границама подручја обухваћеног Планом нема  
јавних објеката.  Јавне површине чине постојеће 
саобраћајнице и трг који уоквирује предметно 
подручје. 

 
2.3.  Постојеће стање саобраћаја и комуналне 

инфраструктуре 
 
2.3.1. Саобраћај  и нивелација 
 
Саобраћај 
 
Генералним планом улица Југ Богданова и 

Газиместански трг су дефинисане као делови 
примарне саобраћајне мреже и поклапају се са 
трасама државних путева које пролазе кроз 
Крушевац, док је улица Железничка део секундарне 
саобраћајне мреже. Све наведене улице представљају 
ободне саобраћајнице за посматрани простор, којима 
се одвија транзитни саобраћај, а такође служе и за 
непосредни приступ до парцела корисника.Све 
улице у обухвату плана су са савременим 
коловозним застором. 

Кретање возила јавног градског превоза одвија се 
у свим саобраћајницама, осим улицом Железничком. 

Бициклистички саобраћај се одвија уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. За кретање 
пешака делимично су изграђене посебне површине 
(тротоари, пешачке стазе и сл.). 

На радијусима укрштања саобраћајница нису 
израђене посебне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза, па је отежано кретање особа са посебним 
потребама. 

Паркирање и гаражирање возила врши се на 
парцелама корисника, док је у улицама Југ 
Богдановој и Железничкој заступљено и подужно 
паркирање на коловозу, што је регулисано Решењем 
надлежног органа Градске управе. 

Проблем недостатка паркинг места је посебно 
изражено у блоку А3, где су комплетне катастарске 
парцеле саграђене објектима  (не постоји физичка 
могућност паркирања у оквиру истих), а није 
дозвољено ни паркирање на коловозу. 

 
Нивелација 
 
Постојеће нивелационо решење условљено је кон-

фигурацијом терена, положајем постојећих инфра-
структурних система и недавно реконструисаним и 
изграђеним ободним саобраћајницама. 

Изражена денивелација између улица Југ 
Богданове и улице Железничке, као и у блоковима 
унутар предметног комплекса условљава и 
истовремено омогућава да објекти на парцелама које 
излазе на обе саобраћајнице могу имати улазе у 
објекте са различитих етажа. 

 

2.3.2. Комунална инфраструктура 
 
Хидротехничке инсталације 
 
Водовод 
 
Примарна водоводна мрежа у улицама које чине 

границу комплекса обухваћеног овим планом 
детаљне регулације је изграђена. У ул. Југ 
Богдановој постоји  водоводна цев АЦЦ Ø250мм и 
АЦЦ Ø80мм,у ул. Трг Победе АЦЦ Ø150мм, а у ул. 
Железничкој ТПЕ Ø100мм.  

 
Фекална канализација 
 
Улична канализација задовољавајућег капацитета 

изведена је у свим улицама који припадају 
предметном регулационом плану. Дуж Железничке 
улице изграђен је примарни градски фекални 
колектор ″Д″ Ø500мм који се у зони железничке 
станице прикључује на Кошијски колектор.  

 
Атмосферска канализација 
 
Дуж Железничке улице  од улице Трга мира до 

улице Партизанских курира изграђен је атмосферски 
колектор Ø800мм. У ул. Југ Богдановој налазе се 
стара градска чесма која је под заштитом  као 
културно историјски споменик. Одвод од поменуте 
чесме постоји.   

 
Електроенергетика   
 
У границама предметног плана постојећи објекти 

који се налазе унутар предметног Плана напајају се 
електричном енергијом из: TS 10/0,4kV “Млин 2” 
снаге 630 kVA, TS 10/0,4kV “ЕМО” снаге 630 
kVA,TS 10/0,4kV “Млин 1” snage 630 kVA и TS 
10/0,4kV “Веселин Николић” снаге 2x630 kVA 

Постојећа НН мрежа у границама плана изведене 
је кабловским водом 1kV.  

Кабловски вод 10kV,кабловски и вод 1kV су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази на овереној катастарској подлози са 
подземним инсталацијама надлежне службе катастра 
непокретности у графичком прилогу. 

 
ТТ мрежа  
 
У границама предметног плана постоји ТТ мрежа 

каја је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској 
подлози са подземним инсталацијама надлежне 
службе за катастар непокретности у графичком 
прилогу. 

 
Енергофлуиди 
 
Комплекс између Ул. Железничке, Југ Богданове 

и Газиместанског трга снабдева се топлотном 
енергијом за технологије производње храном (Плима 
пек) и грејања простора из природног гаса. У 
тротоару Железничке улице постоји гасовод, 
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природног гаса, средњег притиска, власништво 
“Србијагаса” - Нови Сад. 

У Бријановој улици која је удаљена од комплекса 
око 100м налази се магистрални вреловод градског 
топлификационог система. 

 
2.4. Преглед објеката градитељског наслеђа и 
       природних добара 
 
 Низ пословних објеката на Газиместанском 

тргу од бр.12 до бр.16. 
 Кућа у Југ Богдановој бр. 21 (к.п.бр.290). 

Припадала је црквеном великодостојнику Илариону 
Васићу, а сазидана је у стилу еклектике. Има основу 
у облику слободног крста По+П+1, са равним кулама 
које се завршавају балустрадама. Украси су у стилу 
неоренесансе и необарока, а по стилу изградње овај 
објекат би пре припадао бањској архитектури. 
Објекату је током времена и непримерених 
интервенција доста нарушена спољашњост, као и 
околина. 

 Стара чесма (к.п.бр.284) 
 
На подручју Плана нису евидентирана природна 

добра. 
 
2.5. Подела на урбанистичке целине и зоне 
       према урбанистичким показатељима и 
       карактеристикама 
 
Најзаступљенија намена су пословни и 

производни објекти (Ул.Железничка), где се кроз ову 
структуру сегментно провлачи али у мањој мери 
породично становање уз  улицу Југ Богданову.  

У складу  са постојећом наменом, изграђеношћу 
простора и са оптималним урбанистичким 
параметрима, и према типу грађевинских парцела 
могу се издвојити следећи урбанистички блокови: 

 
 Урбанистички блок А1-индустрија 
 
У северозаподном делу подручја Плана издваја се 

индустријска зона која је изграђена пословним-
(управна зграда), производним-(млин), магацинским-
(силос) и сервисним садржајима комплекса 
предузећа “Плима пек”. Сви објекти су 
слободностојећи, али се због специфичне висине 
објекта млина и силоса они издвајају као висински 
реперни објекти у читавом планском подручју. 
Комплекс има јако добру повезаност са саобраћајном 
мрежом и то преко Ул. Железничке и  
Газиместанског трга. 

 
 Урбанистички блок А2- пословне 
         делатности-мала привреда 
 
Највећи део Плана заузима овај блок у коме су 

смештене најразноврсније привредне и производне 
делатности, почевши од специјализованих 
радионица за производњу картонске амбалаже, 
конфекцијске робе, столарије и плочастог намештаја, 
сервиса, до великих магацинских простора и 
објеката складишта отвореног и затвореног типа-

велепродаја. Објекти су организовани у 
полуотворени блок, спратности П изузев пословног 
објекта-Омладинске задруге који је Су+П+3. Овај 
блок има такође добру повезаност са саобраћајном 
матрицом (ул.Железничка и Ул.Југ Богданова) као и 
добро решену унутрашњу интерну саобраћајну 
мрежу и просторе за паркирање. 

 
1. Урбанистички блок А3- пословање, услуге 
 
Овај блок чини низ пословних  објеката, кога 

карактерише потпуна изграђеност од чак 80%. Ови 
објекти су типа непрекинутог низа, спратности П 
или П+1, где највећи број објеката представља 
објекат-парцелу тј. супердифитикат. Карактеристика 
ових објеката на Газиместанском тргу од бр.12-16 је, 
да су под заштитом државе као добра која уживају 
предходну заштиту и да се у њима обављају 
искључиво пословне или услужне делатности 
(трговина, пословне услуге, бирои). Изузетак је 
породични објекат на к.п.бр.214.КО Крушевац.  

 
 Урбанистички блок А4 - А5 - мешовита 
        намена 
 
Стамбено пословни блокови уз Ул.Југ Богданову,  

карактерише полифункционалност и неуједначеност, 
како у погледу намене, спратности тако, и у погледу 
бонитета објеката и времена настанка. Намене се 
сегментно надовезују од вишепородичног стамбено 
пословног објекта По+П+3, породичних објекта П+1 
или П, до пословних објеката  углавном спратности 
П који су постављени на регулацији. У овим 
блоковима евидентирани су објекти градитељског 
наслеђа и то стара чесма на к.п.бр.284 и породична 
кућа на к.п.бр. 290 КО Крушевац. Анализом 
постојећег стања утврђено је да се поједини 
породични стамбени објекти не користе, и евидентно 
је њихово лоше грађевинско стање, којем још 
додатно доприноси неуређеност парцела или 
бесправно саграђени објекти који су полусрушени. 

Напомена: У прилогу плана дата је и фото-
документација објеката  

 
 Урбанистички блок А6 - пословање 
 
Овај блок је делемично изграђен пословним 

објектом, типа трговине и сервиса, где је евидентна 
перспектива изградање овог блока у једну 
заокружену пословну целину. 

 
 
3. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
3.1. Циљеви уређења и изградње  
 
Остваривање услова за реализацију садржаја 

планираних Генералним планом Крушевац 2021 
(“Сл.лист општине Крушевац бр. 4/05), где је 
основна намера је да се у овом простору (централни 
градски простор) оствари знатан обим пословних и 
комерцијалних садржаја и делатности (тржни центри 
и пословне улице), усмерно ка:  
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 Одређивању нове регулације, површина јавне 
намене, као и правила за примену плана путем 
дефинисања оптималних урбанистичких параметара, 
правила грађења и адекватније опремање 
комуналном инфраструктуром 

 Планирању савремених и нових садржаја, 
атрактивних за град и инвеститоре и успостављање 
ефикасније повезаности овог простора са 
непосредним окружењенм (градски центар) 

 Одређивању локација за израду 
урбанистичких пројеката и успостављање 
критеријума за заштиту градитељског наслеђа и 
животне средине 

 
 
Б. ПЛАНСКИ ДЕО  
 
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
4.1. Концепција уређења подручија плана 
 
Концепт уређења простора определила је 

планирана намена, као и постојећа намена подручја у 
непосредном окружењу Плана (близина градског 
центра, пословање и вишепородично становање 
великих густина) 

Основни програмски елементи су произашли из 
наведених циљева па се укратко могу свести на 
трансформацију овог простора, (обзиром на изузетно 
добру саобраћајну позицију) у једну  градску зону, 
где би путем остварења планираних  доминантно 
комерцијалних и пословних садржаја, као и 
рализацијом мешовите намене  уз. Ул.Југ Богданову, 
у коначном имало за циљ подизање урбаног нивоа 
планом третираног градског простора.  Намене које 
су преовлађујуће у постојећем стању, пословање,  
породично становање  и индустријска зона, 
трансформишу се у две претежне намене, 
комерцијалну и мешоивиту, тако да се: 

 постојећа индустријска зона и зона мале 
привреде (производња, складиштење и сервиси) 
трансформишу у комерцијалну намену и то у 
блоковима А1 и А2 

 постојећа (доминантна) пословна намена 
објеката у блоку А3 се задржава уз могућност 
увођења додатних садржаја кампатибилних намена 

 У Ул. Југ Богдановој  у  највећој мери су 
заступљени објекти породичног становања. Поред 
ове намене  реализовано  је и  вишепородично 
становање, пословни простори и трговинско услужне 
делатности, али су ове намене међусобно 
несразмерно заступљене. Теденција је да се овај 
простор трансформише у једну пословну улицу,  
сублимирано кроз мешовиту намену. Тако би се 
остварила већа концентрација пословања, а ста-
новање се предвиђа као компатибилна-секундарна 
намена на вишим етажама. Мешовита намена 
планирана је у блоковима А4 и А5. Садржаји су 
планирани у складу са очекиваним потребама  и циљ 
је да се добије “пословна улица” тј. виши урбани и 
архитектонски ниво улице Југ Богданове. 

 пословна намена биће развијана као 
доминантна у блоку А6 

 Постојеће ободне саобраћајнице  у оквиру 
Плана, које су ГП-ом Крушевац третиране као 
примарне саобраћајнице се задржавају,  уз измену 
регулације Ул. Југ Богдановој и Железничкој. 

 
У коначном овај простор је уобличен за развој 

комерцијалних делатности у блоковима А1 и А2, 
пословне намене у блоковима А3 и А6 и мешовите у 
блоковима А4 и А5. 

 
4.2. Обухват грађевинског подручја 
 
Предвиђено грађевинско подручије је целокупно 

земљиште у оквиру плана чију границу представаља 
са севера: Ул. Железничка, са запада Газиместански 
Трг, са југа Ул.Југ Богданова и са севера низ 
катастарских парцела к.п.бр. 6/1, 293/4 и 293/3 КО 
Крушевац. Грађевинско подручје је подељено на 
следеће блокове: А1, А2, А3, А4, А5 и А6. 

 
4.3.  Подела подручја плана на урбанистичке 

целине са претежном наменом простора 
 
Блок А1  и Блок А2  – комерцијална намена 
 
Потреба за дислокацијом индустријске зоне и 

ослобађањем овог блока за атрактивније намене 
преузета је као један од наведених циљева Плана 
генералне регулације индустрије “Плима М” 
локације у Кошевима. До тренутка дислокације 
постојећа индустријска зона  није планирана за даљи 
развој. Овај блок  се у потпуности реконструише и 
трансформише у зону комерцијалних делатности.  

Комерцијално-пословни и производни садржаји, 
су објекти различите величине са доминатном 
комерцијалном наменом. Могу бити у склопу 
осталих компатибилних намена у зони, али најчешће 
су то комерцијални и пословни објекти који се могу 
градити у целом или делу урбанистичког блока, дуж 
примарних саобраћајница: 

 трговина - шопинг центи, тржни и аутлет 
центри, робне куће, маркети, велетржнице, 
складишта затвореног типа-велепродаја, 
дистрибутивни центри, изложбени салони 

 пословни - истраживачки центри, пословни 
бирои, сервиси, представништа, агенције 

 занатсво и занатски центри, мање производне 
јединице (мала и средња предузећа, радионице или 
занатска производња) 

Као компатибилна намена могуће је планирати 
објекте угоститељке  делатности. 

 
Блок А3 – пословна намена   
 
Обзиром да се ради о блоку чију физичку 

структуру чини непрекинути низ пословних и 
услужних објеката који су уједно и објекти 
градитељског наслеђа и да је изграђеност блока 80%  
основна намена овог блока се не мења.  

Планским решењем задржава се постојећи тип 
изградње - низ, хоризонтална регулација  и пословна 
намена уз увођење нових садржаја. Постојећи индекс 
заузетости се такође задржава из разлога што највећи 
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број објекта уједно представља и парцелу 
тј.супердифитикат. Могућа је надградња објеката 
градитељског наслеђа у складу са условима, мерама 
техничке заштите и сагласностима надлежне службе 
заштите. 

Нови додатни садржаји, као компатибилни би 
могли бити из области пословања, културе, туризма 
и администрације, а изузетно становање и то само на 
задњој етажи. Породични стамбени и пословни 
објекат (к.п.бр.214) се задржава уз могућност 
пренамене стамбеног објекта у пословни простор. 

Ова целина као и појединачни објекти третираће 
се у складу са условима надлежних институција тј. 
Завода за заштиту споменика.  

 
Блок А4 – мешовита намена 
Планирана намена објеката подразумева изградњу 

пословних објеката, који су намењени обављању 
свих непроизводних делатности. 

 комерцијалне, трговинско-услужне, предста-
вништва 

 пословање, финансије, банке, мењачнице, 
специјализоване-услужне делатности, осигурање, 
бирои, агенције, инфо-центре 

 занатство и угоститељско туристички 
садржаји, хотели, пансиони 

 као и остале компатибилне и сродне 
делатности, чији садржаји су еколошки и 
функционално примерени и који се по карактеру и 
капацитету могу организовати у оквиру планираних 
објеката, простора и услова овог блока, а не 
захтевају посебне функционалне и саобраћајне 
услове. 

Дата је могућност реализације стамбене намене у 
оквиру објеката, с тим је однос пословања и 
становања 75:25. Изградња чисто стамбених објеката 
(вишепородично становање) није дозвољена. 

 
Блок А5 – мешовита намена 
Планирана намена објеката подразумева изградњу 

пословних објеката, за обављање свих 
непроизводних делатности: 

 комерцијалне, трговинско-услужне, пред-
ставништва 

 пословање, финансије, банке, мењачнице, 
специјализоване-услужне делатности, осигурање, 
бирои, агенције, инфо-центре 

 занатсво и угоститељско туристички садр-
жаји, хостели, пансиони 

 као и остале компатибилне и сродне 
делатности, чији садржаји су еколошки и 
функционално примерени и који се по карактеру и 
капацитету могу организовати у оквиру планираних 
објеката, простора и услова овог блока, а не 
захтевају посебне функционалне и саобраћајне 
услове. 

Дата је могућност релизације стамбене намене, с 
тим је однос пословања и становања 75:25.  
Изградња чисто стамбених објеката(вишепородично 
становање) није дозвољена. 

На к.п.бр.290  евидентиран је  стамбени објекат 
који подлеже заштити, у смислу градитељског 
наслеђа као добро са претходном заштитом. 

Планским решењем задржава се постојећи објекат, у 
смислу његове висине и габарита  уз могућност 
увођења нових садржаја.  Нови садржаји могу бити 
из области пословних делатноси, као и из области 
културе, туризма и администрације. Посебно треба 
водити рачуна да новопланирана намена буде 
примерена овом објекту, како по својим сдржајима 
тако и по њиховом обиму. За овај објекат је 
приликом било које интервенције на објекту или 
увођења нове намене и садржаја неопходно 
обезбедити посебно дефинисане услове и сагласност 
надлежне институције. 

На к.п.бр.291 планирана је изградња пословног 
објекта и важе потпуно исте планиране  пословне 
намене као и за  објекте у низу (у оквиру овог блока). 
У оквиру овог објекта  не планира се стамбена 
намена.      

                 
Блок А6 – пословна намена 
У оквиру овог блока планирана је изградња 

пословних, комерцијалних и производних објекта : 
 трговинско-услужне делатности, складишта 

затвореног типа-велепродаја, дистрибутивни центри, 
изложбени салони 

 пословни -  пословни бирои, сервиси, 
представништа, агенције 

 услужне делатности, занатсво, мање 
производне јединице (типа малих предузећа, 
радионице) или занатска производња 

 угоститељско туристички садржаји, хостели, 
пансиони 

 као и остале компатибилне и сродне 
делатности, чији садржаји су еколошки и 
функционално примерени и који се по карактеру и 
капацитету могу организовати у оквиру планираних 
објеката, простора и услова овог блока, а не 
захтевају посебне функционалне и саобраћајне 
услове. 

 
НАПОМЕНА: Индекси заузетости и изграђености 

дати су на нивоу блока и могу бити варијабилни у 
зависности од површине и облика грађевинске парцеле 
и различити на појединачним парцелама,али  не могу 
прећи дате параметре који су прописани за тај блок. 
Параметри су дати као максималне вредности које је 
могуће реализовати уколико се задовоље сви остали 
урбанистички услови. Ово се нарочито односи на 
обавезу планирања површине за паркирање возила у 
оквиру сопствене парцеле, зелених површина и других 
параметара који ће бити утврђени кроз правила 
грађења. 

 
Могућа је изградња подрумске етаже уколико не 

постоје сметње геотемеханичке и хидротехничке 
природе. 

 
4.3.1. Биланс површина у оквиру 
          урбанистичких целина 
 

Табела 1 – Урбанистички показатељи – планирано 
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бл
ок

 укупна 
површина 
блока (м2) 

планирана  
намена 

спратност 
Из 
(%) 

Ии 
 

А1 7260 
комерци- 
јална 

макс.  
(По)+П+3 

до 60 до 2,4 

А2 19890 
комерци 
јална 

макс.  
(По)+П+3 

до 60 до 2,4 

А3 1160 
посло 
вање 

макс. 
П+1 

Различит у завис-
ности од посто-
јећег стања заузе-
тости парцеле

А4 2915 
мешо 
вита 

макс.  
(По)+П+3 

до 60 до 2,4 

А5 3485 
мешо 
вита 

макс.  
(По)+П+3 

до 60 до 2,4 

А6 1552 
посло 
вање 

макс.  
(По)+П+3 

до 60 до 2,4 

 

4.4.  Услови уређења и изградње површина и 
         објеката јавне намене 
 
За површине јавне намене опредељене су 

постојеће  саобраћајнице, као и простор градске 
чесме у ул.Југ Богдановој. 

 
Газиместански трг 
 
Површина јавне намене која се задржава у 

постојећој регулацији. Регулација ове саобраћајнице 
преузета из ПДР-а “Ул. Цара Лазара са контактним 
зонама” (Сл.лист града Крушевца бр. 3/07) 

Ул.Југ Богданова 
 
Површина јавне намене за коју се планира измена 

регулације. Планом детаљне регулације             
“Центар 2” (Сл. лист града Крушевца бр.11/06) 
утврђена је регулација улице Југ Богдана, али се због 
променљиве ширине тротоара овим планом  врши 
измена тог појаса. Планира се  нова регулација 
северне стране ове саобраћајнице, тј. проширење 
појаса регулације за тротоар у ширини од 3,0м. 
Простор постојеће старе градске чесме (к.п.бр.284) 
опредељује се као површина јавне намене, као и 
планирани тротоар око чесме у ширини од 1,5м. 

 
Ул. Железничка 
 
Површина јавне намене, за коју се планира нова 

регулација.  
У оквиру  подручја обухваћеног границом Плана, 

нису планирани јавни објекти. 
 
4.4.1. Регулација саобраћајних површина са  
          нивелацијом терена 
 
Саобраћај 
 
Елементи решења из Генералног плана 
 

Простор обухваћен Планом детаљне регулације 
оивичен је делом улице Југ Богданове, делом 
Газиместанског трга, делом улице Железничке и 
простором обухваћеним ПДР-ом пословног блока у 
улици Југ Богдановој. 

Генералним планом улица Југ Богданова и 
Газиместански трг су дефинисане као делови 
примарне саобраћајне мреже и поклапају се са 
трасама државних путева које пролазе кроз 
Крушевац, док је улица Железничка део секундарне 
саобраћајне мреже. 

Све наведене улице представљају ободне 
саобраћајнице за посматрани простор, којима се 
одвија транзитни саобраћај, а такође служе и за 
непосредни приступ до парцела корисника.Све 
улице у обухвату плана су са савременим 
коловозним застором. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
У функционалном смислу све наведене улице 

представљају ободне саобраћајнице за посматрани 
простор, којима се одвија транзитни саобраћај, а 
такође служе и за непосредни приступ до парцела 
корисника. 

Све улице у обухвату плана су са савременим 
коловозним застором. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу  "План саобраћаница са 
регулацијом и нивелацијом”. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
Свим наведеним улицама се одвија транзитни 

саобраћај, а такође служе и за непосредни приступ 
до парцела корисника. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући у свим улицама. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, улице у 

регулационом смислу нису посебно дефинисане, већ 
су задржане са постојећим техничким 
карактеристикама.  

Све улице планиране су као саобраћајнице за 
двосмерни саобраћај са једном коловозном траком и 
обостраним тротоарима, осим у зонама раскрсница 
где је могуће формирање и посебних трака за  лево и 
десно скретање. 

Интервенција у попречном профилу  планира се  
у улици Југ Богдановој, за формирање тротоара у 
ширини од 3.0м, и тротоара од 1,5м на делу градске 
чесме. Појас регулације се утврђује и у           
ул. Железничкој, са обостраним тротоарима, где је 
северни тротоар ширине 1,2м, јужни промењиве 
ширине у зависности од реализованог појаса 
зеленила, док се  ширина коловоза задржава. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 15.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 



884                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  6                               27.12.2011.  

 

Посебне обавезе коридора и улица према 
јавном саобраћају, бициклистичком саобраћају,                
кретању пешака 

Кретање возила јавног градског превоза одвија се 
у свим саобраћајницама, осим улицом Железничком. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 

 
Посебне обавезе према кретању особа са 

посебним потребама 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних, унутар блоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама предвиђају се прелазне 
рампе за повезивање тротоара и коловоза. 

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планирати на 

парцелама корисника (према важећим нормативима), 
док је у улицама Југ Богдановој и Железничкој 
заступљено и подужно паркирање на коловозу, што 
је регулисано Решењем надлежног органа Градске 
управе. 

 
Проблем недостатка паркинг места је посебно 

изражено у блоку А3, где су комплетне 
катастарске парцеле саграђене објектима  (не 
постоји физичка могућност паркирања у оквиру 
истих), а није дозвољено ни паркирање на 
коловозу, па се корисници упућују на 
паркиралишта у оближњим улицама. 

 
 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу задржавају се коте свих 

постојећих саобраћајница и њихових тротоара. 
Изражена денивелација између улица Југ 

Богданове и улице Железничке, као и блокова унутар 
предметног комплекса условљава и истовремено 
омогућава да објекти на парцелама које излазе на обе 
саобраћајнице могу имати улазе у објекте са 
различитих етажа. 

Све приступне саобраћајнице унутар комплекса у 
нивелационом смислу потребно је ускладити са 
функцијама планираних објеката и садржаја и 
контактима у нивоу са ободним саобраћајницама. 

Новопланирани тротоар на северу обухвата Плана, 
до улице Железничке, у нивелационом смислу 
урадити са попречним нагибом од 2% ка коловозу и у 
нивоу са горњом котом постојећег ивичњака.  

 
Планирано проширење тротоара у улици Југ 

Богдановој, у нивелационом смислу, биће у нивоу са 
садашњим тротоаром, уз задржавање постојећег 
попречног нагиба. 

 
4.4.2. Објекти  јавне намене 
 
У оквиру  подручја обухваћеног границом Плана 

нису планирани објекти јавне намене. 
 

4.4.3. Јавне зелене површине 
 
Постојеће јавне зелене површине у ул. Железни-

чкој се задржавају. Нису планиране нове јавне зелене 
површине.  

 
4.4.4. Попис парцела за површине јавне намене  
 
Грађевинска парцела земљишта јавне намене бр.1 

састоји се из дела кат.пар. 2295/1 КО Крушевац 
Грађевинска парцела земљишта јавне намене бр.2 

састоји се из делова кат.пар. 2294/1, 213, 211, 212, 
281, 282, 284, 208, 286, 287, 288/1, 289, 288/2 и 290 
све КО Крушевац 

Грађевинска парцела земљишта јавне намене бр.3 
састоји се из дела кат.пар. 293/2 КО Крушевац 

 
4.5. Услови за уређење и изградњу комуналне 
       инфраструктуре 
 
4.5.1. Хидротехника 
 
Водовод 
 
Потребно је реконструисати постојећу мрежу која 

је изграђена  од азбест-цеметних цеви, и заменити 
ТПЕ цевима миниалног пречника Ø110мм да би се 
задовоље противпожарне потребе од 10л/сек. На 
свим реконструисаним деловима мреже поставити 
противпожарне хидранте Ø80мм на максималном 
растојању од 150м као и на раскрсницама. Изградити 
водоводну мрежу у новопланираним саобраћај-
ницама унутар комлекса. 

 
 
Фекална канализација 
 
Изградити уличну канализацију у новоплани-

раним саобраћајницама и прикључити на изграђени 
фекални колектор ″Д″ Ø500мм у Железничкој улици. 

 
Атмосферска канализација 
 
Атмосферске воде са појединачних локација 

предметног комплекса системом затворених канала 
прикључити на изграђену атмосферску канализацију у 
Железничкој улици. Реконструисати одвод од старе 
градске чесме који пролази кроз предметни комплекс.  

 
4.5.2. Електроенергетика 
 
Потребе једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 140W 
po m2 бруто развијене површине планираног 
пословног простора и уз фактор једновремености 
K=0,6 према следећем обрасцу  
 

Pj 
 

где је (k) фактор једновремености, (s) бруто 
развијена површина планираног пословног простора и 
(p) потребна снага по m2 бруто развијених површина. 
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Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према 
обрасцу 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n
35,0 + 2,86 x n 88,0 x 1,015 1990m

 

 
где је (n) број планираних стамбених јединица, 

(m) година за коју рачунамо снагу  
 
На основу претпостављених површина ново-

планираних пословних објеката и претпостављеног 
броја новопланираних станова потребна је 
једновремена снага за:  Pj=3661kW 

 
Опис решења са УТУ  
 
Постојеће TS 10/0,4kV које покривају постојећи 

конзум задражавају се на садашњем нивоу са 
могућношћу проширивања до максималне 
инсталисане снаге. 

На основу претпостављених потребних једно-
времених снага за напајање објеката електричном 
енергијом потребно је изградити 6 (шест) TS 10/0,4 
kV снаге до1х630 kVA и за њих прикључне 
кабловске водове 10 kV. 

Овим планом је предвиђен оптималан број 
трафостаница 10/0,4 kV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

Јавну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

4.5.3. Телекомуникације 
 
За новопланиране објекте, предметним Планом 

планирана је траса TT каблова и траса KDS каблова, 
која је дата у графичком прилогу. 

 
 
4.5.4. Енергофлуиди 
 
Према Правилнику о енергетским својствима 

зграда (Сл.гласник РС бр.61/11) планирани објекти у 
комплексу се за годишњу производњу финалне 
енергије за грејање од 60 Kwh/(m2a) за стамбене 
зграде, 55KWh/(m2a) за пословне зграде и 70 
Kwh/(m2a) за продајни (трговински) простор. 

Због смањења емисије CO и NOx према 
декларацијама ЕУ у комплексу се планира 
коришћење обновљивих извора енергије из ваздуха, 
воде и земље (топлотне пумпе и соларни колектори). 

Снабдевање топлотном енергијом предметног 
комплекса планирано је на следећи начин: 

 
блок А1 – комерцијалне намене (пословни и 

производни простори и намене) инсталиране снаге 
6400 kW, сагоревање природног гаса у постојећој 
котларници за технолошке процесе 

блок А2 -  комерцијалне намене (трговински и 
пословне делатности) инсталисане снаге 1250 kW 

 обновљиви извори топлотне енергије 
(топлотне пумпе и соларни колектори) 250 kW 

 кондезациони поступци сагоревања 
природног гаса 1000 kW 

 могућност снабдевања топлотном енергијом 
из градског топлификационог система1000 kW. 

блок А3 – пословна намена (пословне и 
трговинске делатности) инсталисане снаге125 kW 

 обновљиви извори топлотне енергије 
(топлотне пумпе и соларни колектори) 25 kW 

 кондезациони поступци сагоревања 
природног гаса 100 kW 

блок А4 – мешовита намена (пословне, 
трговинске делатности, сатмбени простори) 
инсталисане снаге200 kW 

 обновљиви извори топлотне енергије 
(топлотне пумпе и соларни колектори) 40 kW 

 кондезациони поступци сагоревања 
природног гаса 160 kW  

блок А5 – мешовита намена (пословне, 
трговинске делатности, сатмбени простори) 
инсталисане снаге 250 kW 

 обновљиви извори топлотне енергије 
(топлотне пумпе и соларни колектори) 50 kW 

 кондезациони поступци сагоревања 
природног гаса 200 kW  

блок А6 – пословна намена (пословне, трговинске 
делатности, ) инсталисане снаге 500 kW 

 обновљиви извори топлотне енергије 
(топлотне пумпе и соларни колектори) 100 kW 

 кондезациони поступци сагоревања 
природног гаса 400 kW 

 алтернтивна могућност снабдевања 
топлотном енергијим из градског топлификационог 
система 400 kW.  

 
Планирано је да се траса дистрибутивне 

гасоводне мреже могу предвидети у јавном 
земљишту. Локације за МРС-е није потребно 
прецизирати, већ ће се исте обезбедити у складу са 
потребама корисника, а на основу услова 
дистрибутера гаса и сагласности власника парцела. 

За алтернативно снабдевање комплекса топлот-
ном енергијом са градског топлификационог система 
планира се вреловод у десном тротоарау Југ 
Богданове улице од Бријанове, капацитета 1400 kW. 

 
4.6.  Услови уређења планираних зелених  
        површина  
 
У ул. Железничкој задржава се постојеће 

линеарано зеленило тј. дрворед уз могућност његове 
обнове и даљег уређења. Планирани радови око 
уређења ових површина биће предмет даље разраде 
путем техничке документације. 

Партерно уређење и озелењавање слободних 
површина у оквиру блокова и парцела потребно је 
урадити у складу са еколошким захтевима у погледу 
организације и избора вегетације са циљем подизања 
општег урбаног изгледа простора. Зеленило 
формирати од врста које својим кореном и крошњом 
не угрожавају објекте, подземне инсталације и 
отпорне су на Градске услове.  
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4.7. Услови заштите подручја обухваћеног  
        планом 
 
4.7.1. Услови заштите градитељског наслеђа и  
          природних добара 
 
Објекат у Ул. Југ Богдановој бр. 21- Потребно 

је урадити детаљан пројекат рестаурације и 
реконструкције, користећи податке са старих 
фотографија и аутентичне пројектне документације 
(уколико постоје). 

Посебно је потребно водити рачуна о величини 
парцеле на којој је објекат смештен. Обавезно је 
уклањање непримерених и нелегалних  доградњи на 
самом објекту, као и на уклањање неугледних и 
неусловних помоћних објеката на парцели.  

Могућа је пренамена објекта из стамбене у 
намену која неће имати утицај на аутентични 
спољни изглед који овој кући треба вратити. 

 
Чесма у Ул.Југ Богдановој – једна од чесми из 

турског периода у Ул.Југ Богдановој. За овај објекат 
је урађен пројекат реконструкције који није 
реализован, тако да је чесма и даље неупотребљива и 
потопљена.  

Обзиром колико је она близу коловоза и да на том 
месту практично не постоји тротоар око ње, 
неопходно је да се са њене околне стране направи 
тротоар са могућим приступима пешака уз 
предходну реконструкцију саме чесме и осталих 
инсталација неопходних за њено функционисање. 

Низ објеката на Газиместанском тргу бр.12 до16 – 
низ објеката различитих висина и спратности (приземни, 
приземље и поткровље, приземље и спрат). Обзиром да 
се ради о објектима који су грађени у различитим 
временским интервалима дозвољено је да се они 
надграде до висине кровног венца највишег од њих-
објекат бр.16, уз обавезно издавање мера техничке 
заштите и сагласности надлежне службе заштите. 

 
4.7.2. Услови заштите и унапређења животне 
          средине 
 
На основу члана 9. став 1.  Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину (Сл.гласник 
РС, бр.135/04, 88/10), члана 46.став 2. Закона о 
планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр.72/09, 
81/09, 64/10 и 24/11), за План детаљне регулације 
донета је Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације 
комплекса између ул. Југ Богданове, Железничке и 
Газиместанског трга, бр. 350-333/IV од 25.08.2011. 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради плана. 

На подручју плана остварен је позитиван ниво 
заштите животне средине, обзиром да нису планирани 
извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде и нема 
чиниоца који остварују прекомерну буку. 

У реализацији овог плана, а у интересу заштите 
животне морају бити одпоштоване мере заштите које 
се могу постићи применом датих урбанистичких 
параметара, комуналном опремљености земљишта и 
планираним слободним и зеленим површинама. 

 
4.7.3. Услови заштите од елементарних  
          непогода 
 
При изради техничке документације водити 

рачуна о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) 
и исту урадити у складу са предвиђеним мерама 
Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима. 

 
4.7.4. Услови заштите од ратних разарања 
 
На основу члана 43, 57 и 58 Закона о одбрани („Сл. 

лист СРЈ“, бр. 43/94), члана 22. Уредбе о орга-
низовању и оспособљавању јединица цивилне заш-
тите и о мерама заштите и спасавање цивилног ста-
новништва и материјалних добара („Сл. лист СРЈ“, бр. 
54/94), члана 74, 75, 76, и 79 Закона о одбрани РС 
(„Сл. гласник РС“, бр. 45/91) и члана 6, 7, 8, 9 и 10 
Уредбе о организовању и функционисању цивилне 
заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92), Општински 
штаб цивилне заштите Крушевац на својој седници 
одржаној дана 26.12.2005. године донео је Одлуку о 
утврђивању степена угрожености насељених места у 
општини Крушевац са рејонима угрожености и 
одређеном врстом и обимом заштите у тим рејонима. 

 
4.7.5. Услови заштите од пожара 
 
Планом је просторним распоредом објеката и сло-

бодних површина, саобраћајницама, примењеним 
инсталацијама потребно остварити мере заштите од 
пожара. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовати сагласно Закону о 
заштити од пожара („Сл.гласник СРС“, бр. 37/88), 
Правилнику о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона („Сл.лист СФРЈ“, бр. 53/88, 
54/88 и 28/95), Павилнику о техничким нормативима за 
хидранску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, 
бр.30/91), и осталим важећим прописима из ове области.  

Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 
пожара: 

 Просторним распоредом планираних објека-
та формиране су неопходне удаљености које служе 
као противпожарне преграде 

 Објекти морају да буду снабдевени одгова-
рајућим средствима за гашење пожара 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима 

 електрична мрежа и инсталација морају бити 
у складу са прописима из ове области 

 слободне површине у оквиру плана 
представљају противпожарну преграду преко које се 
обезбеђује трајна проходност 

Релативно мала спратност објеката омогућава 
брзу и ефикасну евакуацију становништва и мате-
ријалних добара из објеката, позитивна је каракте-
ристика у противпожарној заштити. 

Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
заштиту од пожара издатих од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Секретари-
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јат унутрашњих послова у Крушевцу, Одсек 
противпожарне полиције 07/19 број 217-236/10 од 
11.11.2010. год. 

 
4.8.  Целине и зоне за даљу урбанистичку  
        разраду 
 
У оквиру Плана предвиђа се израда урбанисти-

чких пројеката за потребе урбанистичко-архитектон-
ске разраде локације за следеће просторе:  

 за блок А1 (или његов део) за потребе нове 
изградње у складу са планираним параметрима овог 
плана (намена, спратност, индекси итд.)  

 за блок А4 али само под следећим условима: 
Уколико се изврши обједињавање свих парцела путем 
препарцелације у јединствену грађевинску парцелу у 
овом блоку (изузев парцеле бр.213 које се задржава у 
постојећем стању). У том случају објекат је могуће 
планирати и као слободностојећи или полуатријумски 
где би важили већ дати урбанистички параметри 
(грађевинска линија, спратност, индекс изг. и зауз.) 
као и намена за тај блок.  

 за блок А5 али само под следећим условима: 
Уколико се изврши обједињавање свих парцела путем 
препарцелације у јединствену грађевинску парцелу у 
овом блоку (изузев парцела бр.290 и 291) .У том случају 
објекат је могуће планирати и као слободностојећи или 
полуатријумски где би важили већ дати урбанистички 
параметри (грађевинска линија, спратност, индекс изг. и 
зауз.) као и намена за тај блок. 

 
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења обухватају све урбанистичке 

блокове у границама плана. 
 
Правила грађења су дата као општа која се 

односе на све блокове и као посебна која се односе 
само на појединачне блокове. 

 
5.1. Општа правила грађења намена објеката 
 
Дозвољена намена планираних објеката дата је 

поглављу “4.3. Подела подручја плана на 
урбанистичке целине са претежном наменом 
простора”, као и у делу посебних правила и то за 
сваки блок појединачно (дат је детаљнији опис) 

Пејзажно уређење, скулптуре, фонтане, мобилијар 
и урбана опрема компатибилна је са свим 
планираним наменама и могу се без посебних услова 
реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је градња 

забрањена 
Објекти чија је изградња забрањена су сви они 

објекти који су супротни планираној намени, чија 
намена утиче негативно на планско подручје као и на 
контактне зоне (зоне становања).  

Забрањена је изградња објеката која својом 
наменом, садржајима или делатностима стварају 
прекомерну буку, загађење ваздуха, воде и 
земљишта, тј. угрожавају животну средину. 

Забрањена је изградња објеката чија је намена по-
родично или вишепородично становање. Становање 
као компатибилна намена тачно је прописана у којим 
блоковима може да се реализује и под којим 
условима. 

Забрањена је изградња објеката или њихових 
делова на површинама јавне намене, или на 
објектима и коридорима постојеће и планиране 
инфраструктуре. 

 
Индекс изграђености и индекс заузетости 
Вредности урбанистичких показатеља – индекс 

изграђености и заузетости су дати у оквиру правила 
грађења за сваки урбанистички блок посебно. У 
оквиру појединих блокова издвојене су појединачне 
катастарске парцеле за које су дате посебне 
вредности ових индекса  и примењују се заједно са 
осталим правилима која се односе за тај блок.  

Индекси заузетости и изграђености дати су на 
нивоу блока и могу бити варијабилни у зависности 
од површине и облика грађевинске парцеле и 
различити на појединачним парцелама, али не могу 
прећи дате параметре који су прописани за тај блок. 
Параметри су дати као максималне вредности које је 
могуће реализовати уколико се задовоље сви остали 
урбанистички услови. Ово се нарочито односи на 
обавезу планирања површине за паркирање возила у 
оквиру сопствене парцеле, зелених површина и 
других параметара који ће бити утврђени кроз 
правила грађења. 

Положај објекта, грађевинска линија 
Хоризонтална регулација, односно положај 

објекта одређен је грађевинском линијом која је 
дефинисана у односу на регулациону линију. 
Грађевинска линија дефинисана је у графичком делу 
плана за сваку урбанистичку целину, тј. блок у 
зависности од планиране намене, типа објекта и 
ранга саобраћајнице.  

Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора 
оивиченог грађевинском линијом. 

За објекте који се граде у блоковима где је 
планиран (тип објекта) низ, постављање објекта на 
грађевинску линију је обавезно. 

 
Подземна грађевинска линија 
Подземна грађевинска линија за подземне објекте 

(делови објекта, подземна гаража, склониште) може 
се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије, као и унутрашњем дворишту 
изван основног габарита објекта, ако то не 
представља сметњу у функционисању објекта, 
инфраструктуре или саобраћајне мреже. 

Сви објекти могу имати подрумске или 
сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. 

 
Вертикална регулација 
Висина објекта дефинисана је прописаном 

спратношћу и висинским котама које се утврђују у 
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односу на нулту коту објекта. Нулта кота је тачка 
пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

Висина венца новог објекта се усклађује са 
венцем суседног објекта -за објекте који се граде у 
низу. 

Кота пода приземља одређује се у односу на коту 
нивелете јавног или приступног пута, односно према 
нултој коти објекта. Кота приземља може бити 
највише 1,2м виша од нулте коте.  

За објекте које у приземљу имају нестамбену 
намену, кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара, а денивелација до 1,2м 
савладава се унутар објекта. 

Отворене спољне степенице се могу постављати 
на објекат, ако је грађевинска линија увучена у 
односу на регулациону линију и ако свладавају 
висину до 0,9м. Степенице којима се савладава 
висина већа од 0,9м морају бити увучене у габарит 
објекта најмање онолико степеника колико се 
савладава ова разлика у висини већој од 0,9м 

 
Приступ парцели 
Свака  новоформирана грађевинска парцела мора 

да има приступ на пут или другу јавну површину 
намењену саобраћају. Ширина приватног пролаза за 
парцеле које немају директан приступ јавном путу не 
може бити мања од 2,5м. 

 
Паркирање 
За паркирање возила за сопствене потребе, 

власници објеката обезбеђују простор на сопственој 
парцели, изван површине јавног пута (изузев 
објеката градитељског наслеђа у оквиру блока А3). 

Број потребних паркинг места се одређује у 
зависности од намене и врсте делатности и то по 
једно паркинг или гаражно место, на следећи начин: 

становање- једна стамбена јединица 1ПМ 
пословни простор - 1ПМ на 70м2 корисног 

простора 
трговина на мало - 1ПМ на 100м2 корисног 

простора 
угоститељски објекат - 1ПМ на користан простор 

за 8 столица 
хотелијерска делатност - 1ПМ на користан 

простор за 10 кревета 
производни и магацински простори – 1ПМ на 

200м2 корисног простора 
Паркирање се може организовати као партерно 

уколико то дозвољавају просторне могућности 
парцеле или у оквиру гаража. 

Гараже објеката планирају се у објекту или испод 
објекта у габариту, подземно изван габарита објекта 
или надземно на грађевинској парцели. Уколико се у 
подземном делу објекта организује паркирање 
дозвољена је изградња више подрумских етажа, под 
условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се 
при утврђивању индекса изграђености, односно 
индека искоришћености грађевинске парцеле. 
Подземне гараже се не урачунавају у индекс. 

 

Услови за несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и сарим особама  

Код пројектовања и изградње саобраћајних, 
пешачких и других површина намењених кретању 
као и код објеката високоградње и пословне намене 
морају се применти одредбе Правилника о условима 
за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старијих и хендике-
пираних лица (Сл.гласник РС бр. 18/97). 

 
Одводњавање 
Одводњавање површинских вода са грађевинске 

парцеле утврђује се нивелационим решењем на 
нивоу блока, уз обавезу да се површинске воде са 
једне грађевинске парцеле не могу усмеравати према 
другој грађевинској парцели. 

Објекти који се налазе на међи или у непосредној 
близини међа морају решити одводњавање вода са 
кровних равни тако да  ни са чим не угрожавају 
суседну парцелу. 

 
Архитектонско обликовање 
Обликовање планираних објеката, тип крова, 

обликовање и материјализација фасаде, избор 
материјала, обрада отвора и сл. препуштају се избору 
инвеститора и креативности пројектанта објекта, уз 
следећу одредницу која се односи на кровове који се 
изводе као коси, вишеводни, уз примену адекватног 
нагиба према примењеном кровном покривачу. 

Нису дозвољени мансардни кровови као и 
кровови са закривљеним (лучним) кровним равнима. 

У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседу и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. Завршна кота 
плоче изнад приземља и кровни венац представљају 
основне елементе који дефинишу висинску 
регулацију објекта.  

Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката у низу који су окренути 
према саобраћајницама, обликовању и коришћењу 
детаља у архитектури, као и материјалима који ће се 
користити у обради фасаде. 

За обраду фасада објеката могу се користити све 
врсте, како природних тако и вештачких материјала. 
Посебно водити рачуна о обради фасада објеката 
(фасадној профилаицији, детаљима фасада) са циљем 
постизања вишег квалитета урбаних и 
архитектонских вредности објекта. 

За изградњу објекта дозвољено је коришћење 
свих врста материјала који подлежу важећим 
стандардима, технички и биолошки исправних. 

За објекте градитељског наслеђа обавезна је 
примена услова које прописује надлежна установа 
заштите тј. Завод за заштиту споменика. 

 
Остале одреднице 
Један објекат не може се налазити на две или 

више парцела. 
Прикључење објеката на комуналну  и осталу 

инфраструктуру реализоваће се према условима 
надлежних комуналних предузећа. 
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Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције, дограње и надградње не 
могу имати нове отворе на тим фасадам. 

Свака изградња галерија или међуспратних етажа 
у објекту сматра се засебном спратном етажом 
(рачуна се као изградња спрата). 

Интервенција на постојећем објекту или изградња 
новог објекта не сме угрозити функционисање или 
стабилност суседног објекта, као ни његову фасаду. 

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и 
тако да се ни са чим не угрози стабилност постојеће 
конструкције, односно стабилност објекта у 
непосредном контакту. 

Постављање контејнера за одлагање смећа 
извршити у складу са нормативима и то: 1 контејнер на 
1.000м2 корисне стамбене површине и 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора. 
Контејнере сместити у оквиру грађевинске парцеле, у 
габариту објекта или изван габарита објекта, тако да се 
обезбеди несметани приступ возилима надлежних 
предузећа. Постављање контејнера вршити у скалду са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју општине 
Крушевац ("Службени лист општине Крушевац" бр. 
7/01).  

 
5.2. Посебна правила грађења за урбанистички  
       блок А1 
 
За потребе нове изградње у оквиру овог блока 

планира се израда урбанистичког пројекта. Урба-
нистички пројекат је могуће радити за цело подручје 
овог блока или за његов део. Параметри који се дају 
су усмеравајућег карактера и дају се као улазни 
подаци за даљу разраду путем урбанистичког 
пројекта а односе се на: задржавање планиране 
намене дате овим планом за предметни блок, индекс 
изграђености и заузетости, спратност и грађевинске 
линије. Параметри који се односе на могућност 
парцелације и препарцелације дати су у поглављу 
правила урбанистичке парцелације и препарце-
лације.  

 
5.3. Посебна правила грађења за урбанистички 

блок А2 
 
Дозвољена намена 
Претежна намена у блоку је комерцијална и 

третира се као простор за  изградњу комерцијалних и 
пословних објеката (у радним зонама, дуж примарне 
саобраћајнице) и то: 

 трговина - шопинг центри, тржни и аутлет 
центри, робне куће, маркети, велетржнице, склади-
шта затвореног типа-велепродаја, дистрибутивни 
центри, изложбени салони 

 пословни - истраживачки центри, пословни 
бирои, сервиси, представништа, агенције 

 занатсво и занатски центри, мање производне 
јединице (мала предузећа, радионице или занатска 
производња) 

 

Као компатибилна намена дата је могућност 
изградње објеката угоститељске делатности. 

Није дозвољено  планирати стамбену намену у 
оквиру ове зоне и објеката. 

 
Индекс изграђености и индекс заузетости 
Индекс изграђености и заузетости за планирану 

изградњу  је: 
Индекс заузетости до 60%, са индексом 

изграђености до 2,4.  
Остале површине планирају се за  паркирање, 

партерно уређење, поплочавање, зеленило. 
 
Типологија и положај објекта 
Основна физичка структура објеката подразумева 

слободностојећи тип објекта.  
Такође је дозвољена изградња више објеката на 

парцели који се организују у  јединствени комплекс тј. 
више слободностојећих груписаних на различите 
начине или павиљонски тип. Уколико се планира 
изградња више објекта на парцели минимално 
растојање између објеката је 1/3 висине вишег објекта. 

Грађевинска линија једним делом се поклапа са 
регулационом линијом , док је једним делом увучена  
за 7,0м унутар блока. Тачна позиција грађевинске 
линије је дата у графичком прилогу. 

Минимално растојање од бочних и задње границе 
парцеле је 1/2 висине објекта, али не мање од 5,0м за 
формирање противпожарног пута. 

Испади на објекту 
Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну 

површину, нити преко планиране грађевинске линије  
према Ул. Железничкој. У другим случајевима за 
испаде на објектима који би се јавили, примењиваће се 
члан из важећег “Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу”, који даје 
потребне податке и елементе за њихово одређивање. 

Вертикална регулација 
Максимална дозвољена спратност планираних 

објеката је до П+3. Могуће је планирати подрумске 
или сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. 

Минимална чиста висина пословног простора је 
3,5м. За нестамбену намену, кота приземља може 
бити максимално 0,2м виша од коте тротоара, 
денивелација (уколико се планира) до 1,2м савладава 
се унутар објекта. 

Кровове је могуће планирати као равне или косе.  
Коси кровови се могу извести као вишеводни, уз 

поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу, али тежити мањем кровном нагибу до 25 
степени, са завршном кровном атиком.  

Равне кровове извести уз поштовње свих 
техничких прописа за такву врсту кровова, посебну 
пажњу обратити на кровне венце у чијој обради 
треба користити елементе вишег квалитета како у 
обликовању  тако и у примени материјала. 

 
Паркирање 
За паркирање возила за сопствене потребе, за 

запошљене и кориснике услуга, инвеститори 
обезбеђују простор за паркирање на сопственој 
парцели  како путничких тако и теретних возила. 
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Услови  и потребан број паркинг места прописан је у 
тачки општа правила грађења, став-паркирање. 

 
Ограђивање парцеле 
Парцеле за иградњу пословних и других објеката 

нестамбене намене по правилу се не  ограђују, али је 
на захтев инвеститора могуће ограђивање. 
Ограђивање парцела или комплекса планирати 
транспарентном оградом макс.висине до 1,4м која се 
поставља тако да стубови ограде буду на земљишту 
власника ограде или живом зеленом оградом која се 
сади у осовини грађевинске парцеле. 

 
5.4. Посебна правила грађења за урбанистички 
       блок А3 
 
У највећој мери овај блок је изграђен објектима 

градитељског наслеђа изузев објеката на к.п.бр.214. 
 
Дозвољена намена 
Поред већ реализоване пословне намене у оквиру 

овог блока могуће је увођење других компатибилних 
намена што се нарочито односи на објекте 
градитељског наслеђа. Компатибилни садржаји  би 
могли бити из области пословања, културе, туризма 
и администрације, а изузетно и становања али само 
на задњој етажи.  

 
Индекс изграђености и индекс заузетости 
Задржава се постојећа хоризонтална регулација тј. 

изведени хоризонтални габарити објеката, што за 
поједине парцеле на којима се налазе објекти 
градитељског наслеђа значи да је парцела изграђена 
100% тј. да представља супердифитикат.  

На парцелама објеката градитељског наслеђа 
дозвољава се надградња у постојећем габариту, тако 
да је планирани степен изграђености различит и 
варијабилан на парцелама у зависности од  
конкретног степена заузетости парцеле. Надградња 
подразумева подизање још једне етаже како би се 
уједначила спратност објеката који чине овај низ. 
Надградњу планирати до висине кровног венца 
највишег од њих-објекат бр.16 на к.п.бр.216. Ову 
висину  треба узети као оквирну и она износи 8.6 м 
од коте тротоара до коте кровног венца. Из разлога 
услађивања висинске регулације објеката у низу 
дозвољена су мања одступања од ове висине, која ће 
се утврдити у сваком конкретном случају, уз 
обавезно издавање мера техничке заштите и коначне 
сагласности надлежне службе заштите. 

 
На неизграђеном делу к.п.бр. 219 планира се 

доградња објекта  уз обавезу примене осталих 
урбанистичких параметара за овај блок, првенствено 
се мисли на намену, спратност и грађевинску линију. 
Индекс заузетости за  ову парцелу је до 100%. 
посебно водити рачуна о услађивању висинске 
регулације овог објекта са осталим објектима у низу.  

 
Типологија и положај објекта 
Физичка структура  “низа” објеката градитељског 

наслеђа се задржава, такође се задржава и постојећа 
изградња на регулацији. 

 
Правила за изградњу на к.п.бр. 214 Ко Крушевац 
Породични стамбени и пословни објекат на 

к.п.бр.214 се задржава уз могућност пренамене 
стамбеног објекта у пословни простор. Ови објекти  се 
задржавају у постојећем хоризонталном и вертикалном 
габариту. Пословна намена мора бити примерена и 
адекватна осталим реализованим пословним наменам у 
оквиру овог блока. Уколико је захтев инвеститора 
различит од ових правила у смислу потпуно нове 
изградње могуће је ову парцелу разрадити 
урбанистичким пројектом. За случај разраде 
урбанистичким пројектом улазни параметри су: тип 
објекта је прекинути низ на регулацији, који се везује 
за већ постојећи низ, планирана спратност се усклађује 
са висином објеката која је изведена за објекат на 
к.п.бр.216, индекса заузетости до 60%. Објекти на 
парцели нису евидентирани као објекти градитељског 
наслеђа али је због јединсвене урбане одлике овог 
блока и директнок контакта са објектима градитељског 
наслеђа у случају нове изградње потребно прибавити 
услове и сагласности надлежне службе заштите. 

Ова целина (блок А3) као и појединачни 
објекти третираће се у складу са условима 
надлежних служби заштите тј. Завода за заштиту 
споменика. За ове објекте обавеза је прибављање 
мера техничке заштите и сагласности надлежне 
службе заштите. 

 
5.5. Посебна правила грађења за урбанистички 
       блок А4  и А5 
 
Дозвољена намена 
Планирана намена објеката подразумева изградњу 

пословних објеката, који су намењени обављању 
свих непроизводних делатности и то: 

 комерцијалне, трговинске и трговинско-
услужне,  представништва 

 пословање, финансије, банке, мењачнице, 
специјализоване-услужне делатности, осигурање, 
бирои, агенције, инфо-центре 

 из области културе и образовања -галерије, 
школе страних језика, изложбени салони  

 занатсво (или мала занатска производња), 
угоститељско туристички садржаји, хостели, 
пансиони, коначишта 

 и остале компатибилне и сродне делатности, 
чији садржаји су еколошки и функционално 
примерени и који се по карактеру и капацитету могу 
организовати у оквиру планираних објеката, 
простора и услова ових блокова, а не захтевају 
посебне функционалне и саобраћајне услове. 

Као компатибилна намена дата је могућност 
рализације становања у оквиру објеката, с тим да је 
однос пословања и становања 75:25.  Изградња чисто 
стамбених објеката (вишепородично становање) у 
којима би се становање развијало као примарна 
функција није дозвољена. 

Препорука је да, уколико се уопште планира 
становање у оквиру послоних објеката то буде на 
задњој етажи, како се не би ометала основна 
функција објекта, а то је пословање. 
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Индекс изграђености и индекс заузетости 
Индекс изграђености и заузетости за планирану 

изградњу  је: 
Индекс заузетости (у зависности од  могућности 

парцеле) до 60%, са индексом изграђености до 2,4.  
Остале површине планирају се за  паркирање, 

партерно уређење, поплочавање, зеленило. 
 
Типологија и положај објекта 
Физичка структура објекта подразумева непре-

кинути низ, изузев објеката на к.п.бр.290 и 291. 
Положај објекта на парцели је условљен 

грађевинском линијом, која је у овом случају за 
реализацију низа обавезна. Грађевинска линија за 
планиране објекте утврђена је у односу на 
регулациону линију и то на следећи начин: 

1. према постојећој саобраћајници (Ул.Југ 
Богдана) на 5,0м. Случајеви у којима је грађевинска 
линија на дргајием растојању од регулационе лине 
дати су графичком прилогу – План саобраћајница са 
регулациом и нивелациом  

 
2. према постојећој градској чесми (к.п. бр. 284) 

на 1,5м 
 
Вертикална регулација 
Максимална дозвољена спратност планираних 

објеката је до П+3. Могуће је планирати подрумске 
или сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе.  

Максимална висина објекта од нулте коте до доње 
ивице кровног венца је 14,5м. 

Минимална чиста висина пословног простора је 
3,0м. За нестамбену намену, кота приземља може 
бити максимално 0,2м виша од коте тротоара, 
денивелација (уколико се планира) до 1,2м савладава 
се унутар објекта. 

Подразумева се отварање пешачких  и колских 
пролаза ка унутрашњости парцеле кроз фасадну 
раван објекта у нивоу приземља, евентуално и првог 
следећег спрата, ради остваривања комуникације са 
унутрашњим делом парцеле, који се планира за 
озелењавање и паркирање. Минимална ширина 
пролаза је 3,0м, уколико се пролаз користи као 
колски или најмање 1,5м, уколико се користи као 
пешачки, најмање корисне висине 3,0м. 

Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који 
дефинишу висинску регулацију објекта. У 
формирању низа обавезно водити рачуна о суседу и 
усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. 

 
Испади на објекту 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 

линију више од 1,2м, и то на делу вишем од 3,5м. 
Правило се односи на све грађевинске елементе 
(еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице, 
надстрешнице и др.) који прелазе грађевинску 
линију на нивоу првог спрата и свих осталих 
спратова, без обира на страну објекта (предње или 
задње двориште) 

Грађевински елементи из предходног става, могу 
прелазити грађевинску линију у површини 
максимално 30% равни фасаде изнад приземља.  

 
Архитектонско обликовање 
За реализацију објеката у низу обавезно 

планирати косе двоводне кровове уз поштовање 
нагиба максимално 25 степени, са завршном кровном 
атиком висине 1,0 – 1,2м 

У формирању низа обавезно водити рачна о 
суседу и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. Завршна кота 
плоче изнад приземља и кровни венац представљају 
основне елементе који дефинишу висинску 
регулацију објекта.  

Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката у низу који су окренути 
према саобраћајницама, обликовању и коришћењу 
детаља у архитектури, као и материјалима који ће се 
користити у обради фасаде. 

Остале одреднице у смислу архитектонског 
обликовања,примене материјала и сл. дате су у 
општим правилима грађења. 

 
Паркирање 
За паркирање возила инвеститори обезбеђују 

простор за паркирање на сопственој парцели. Услови  
и потребан број паркинг места прописан је у тачки 
општа правила грађења, став-паркирање. 

 
Ограђивање  
Ограђивање парцела према ул.Југ Богдановиј није 

дозвољено.  Ограђивање према суседним парцелама 
планирати транспарентном оградом макс.висине до 
1,4м која се поставља тако да стубови ограде буду на 
земљишту власника ограде или живом зеленом 
оградом која се сади у осовини грађевинске парцеле. 

 
Остала правила 
Код објеката који се граде у непрекинутом низу 

није дозвољено да имају било какве отворе на 
бочним фасадама. 

Кровни надзидак је могуће планирати само ако је 
то изузетно неопходну у случају усаглашавању 
висине са суседним објектима.  

Није дозвољено претварање таванског простора у 
корисну стамбену или пословну намену. 

За осветљавање таванског простора планирати 
кровне прозоре или лантерне, постављање кровних 
баџи није дозвољено. 

 
Правила за  к.п.бр.213 КО Крушевац 
На катастарској парцели бр.213 Ко Крушевац 

реализован је вишепородични пословно стамбени 
објекат спартности По+П+3. Овај објекат се у 
потпуности задржава у смислу вертикалног и 
хоризонталног габарита као и његове намене. Даље 
извођење радова на овом објекту у смислу доградње, 
надградње или пренамене тавнског простора у 
корисну површину нису дозвољене. 

Дозвољава се реконструкција али само у 
постојећем вертикалном и хоризонталном габариту и 
без повећања функционалних јединица. Дозвољава 
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се и адаптација, санација, инвестиционо одржавање, 
као и текуће (редовно) одржавање објекта. 

 
Правила за изградњу на к.п.бр.290 КО 

Крушевац 
На к.п.бр.290  евидентиран је  стамбени објекат 

који подлеже заштити, у смислу градитељског 
наслеђа као добро са предходном заштитом. Могуће 
је увођење нових садржаја уз напомену да посебно 
треба водити рачуна да новопланирана намена буде 
примерена овом објекту, како по својим садржајима 
тако и по њиховом обиму.  Препоруку ја да   нови 
садржаји могу бити из области пословно-услужних 
делатности,  из области културе, туризма и 
администрације. Мере  заштите за овај објекат и 
парцелу прописане су у поглављу Мере заштите став 
- заштита градитељског наслеђа. 

За овај објекат је приликом било које интервен-
ције на објекту или увођења нове намене и садржаја 
неопходно обезбедити посебно дефинисане услове и 
сагласност надлежне институције тј. Завода за 
заштиту споменика. 

 
Правила за изградњу на к.п.бр. 291 КО Крушевац 
На к.п.бр.291 планирана је изградња пословног 

објекта и важе потпуно исте планиране  пословне 
намене у оквиру овог блока. У оквиру овог објекта  
не планира се стамбена намена.   Тип изградње 
подразумева слободностојећи објекат. Спратност 
објекта до П+1, индекс заузетости до 40%, и индекс 
изграђености  до 0,8. Грађевинска линија објекта 
дата је у графичком прилогу. 

Бочне грађевинске линије за планирани објекат са 
северне и западне стране је минамално на 1,5м од 
катастарске границе парцеле. Бочна грађевинска 
линија са источне стране је минимално на 3,0м од 
катастарске границе. 

Испади на објекту нису дозвољени на северној и 
западној фасади, али се дозвољавају на јужној и 
источној фасади.  

Испади на делу објекта према предњем дворишту 
могу прећи грађевинску линију максимално 1,2м, 
али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% уличне фасаде изнад приземља. 

Испади на делу објекта према предњем бочном 
дворишту(исток) могу прећи грађевинску линију 
максимално 0,9м, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља. 

На фасадама које су удаљене на 1,5м од граница 
парцеле планирати отворе само са високим 
парапетом. 

За паркирање возила за сопствене потребе, 
инвеститори обезбеђују простор за паркирање на 
сопственој парцели. Услови  и потребан број паркинг 
места прописан је у тачки општа правила грађења, 
став-паркирање. 

Према улици Југ Богдановој, а за изградњу 
пословних и других нестамбених објеката парцеле се 
не ограђују, док је унутар блока, а између парцела 
могуће ограђивање. Ограђивање према суседним 
парцелама планирати транспарентном оградом 
макс.висине до 1,4м која се поставља тако да стубови 

ограде буду на земљишту власника ограде или 
живом зеленом оградом која се сади у осовини 
грађевинске парцеле. 

 
5.6. Посебна правила грађења за урбанистички  
       блок А6 
 
Дозвољена намена 
Планирана намена објеката подразумева изградњу 

пословних, комерцијалних и производних објеката и 
то: 

 трговинско-услужне делатности, складишта 
затвореног типа-велепродаја, дистрибутивни центри, 
изложбени салони 

 пословни -  пословни бирои, сервиси, 
представништа, агенције 

 услужне делатности, занатсво, мање 
производне јединице (типа малих предузећа, 
радионице) или занатска производња 

 угоститељско туристички садржаји, хостели, 
пансиони 

 као и остале компатибилне и сродне 
делатности, чији садржаји су еколошки и 
функционално примерени и који се по карактеру и 
капацитету могу организовати у оквиру планираних 
објеката, простора и услова овог блока, а не захтевају 
посебне функционалне и саобраћајне услове. 

 
Није дозвољено планирати стамбену намену у 

оквиру ове зоне и објеката. 
Индекс изграђености и индекс заузетости 
Индекс заузетости (у зависности од  могућности 

парцеле) до 60%, са индексом изграђености до 2,4.  
Остале површине планирају се за  паркирање, 

партерно уређење, поплочавање, зеленило. 
 
Типологија и положај објекта 
Основна физичка структура објеката подразумева 

слободностојећи тип објекта. Уколико се планира 
изградња више објекта на парцели минимално 
растојање између објеката је 1/3 висине вишег 
објекта. 

Грађевинска линија за планирану изградњу 
утврђена је у односу на регулациону линију 
постојеће саобраћајнице (ул.Југ Богдана) и дата је у 
графичком прилогу-План саобраћаја са регулацијом 
и нивелацијом. 

Минимално растојање од бочних и задње границе 
је  3,5м за формирање противпожарног пута. 

 
Вертикална регулација 
Максимална дозвољена спратност планираних 

објеката је П+3. Могуће је планирати подрумске или 
сутеренске просторије ако не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе.  

Максимална висина објекта од нулте коте до доње 
ивице кровног венца је 14,5м. 

Минимална чиста висина пословног простора је 
3,0м. Кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара, денивелација (уколико се 
планира) до 1,2м савладава се унутар објекта. 

 
Испади на објекту 
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Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,2м, и то на делу вишем од 3,5м. 
Правило се односи на све грађевинске елементе 
(еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице, 
надсрешнице и др.) који прелазе грађевинску линију 
на нивоу првог спрата и свих осталих спратова, без 
обира на страну објекта (предње или задње 
двориште). Испади на бочним станама објекта нису 
дозвољени. 

Грађевински елементи из предходног става, могу 
прелазити грађевинску линију у површини 
максимално 30% равни фасаде изнад приземља.  

 
Паркирање 
За паркирање возила за сопствене потребе, 

инвеститори обезбеђују простор за паркирање на 
сопственој парцели. Услови  и потребан број паркинг 
места прописан је у тачки општа правила грађења, 
став-паркирање. 

 
Ограђивање 
Према улици Југ Богдановој, а за изградњу 

пословних и других нестамбених објеката парцеле се 
не ограђују, док је унутар блока, а између парцела 
могуће ограђивање. Ограђивање према суседним 
парцелама планирати транспарентном оградом 
макс.висине до 1,4м која се поставља тако да стубови 
ограде буду на земљишту власника ограде или 
живом зеленом оградом која се сади у осовини 
грађевинске парцеле. 

5.7. Правила урбанистичке парцелације  
 
Могућа је парцелација и препарцелација 

постојећих катастарских парцела израдом планова 
парцелације и препарцелације, уз поштовање услова 
и ограничења прописаних Планом. 

 новоформирана регулациона линија, дата у 
графичком прилогу Плана, уколико се не поклапа са 
постојећом катастарском границом парцеле 
представља нову границу парцеле, односно поделу 
на површине за јавну намену и површине за остале 
намене. 

 свака грађевинска парцела мора имати 
приступ на саобраћајницу (директно или индиректно 
преко приватног пролаза) 

 један објекат не може се налазити на две или 
више парцела 

 најмања ширина приватног пролаза може 
бити 2.5м, а изузетно може бити 2.0м уколико је то 
затечено стање. 

 најмања грађевинска парцела за изградњу у 
блоку А1 и А2 може бити 15ари, минимална ширина 
фронта парцеле је 30м 

  у складу са чланом 12. Правилника о 
општим  правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу Сл.Гл.РС.50/2011  за централне урбане и 
пословне зоне најмања површина и ширина парцеле 
се не одређује  тако да ће се минимална ширина и 
површина парцеле у блоку А3, А4, А5 и А6 утврдити 
кроз израду законом прописане урбанистичко 
техничких докумената, а према карактеристикама 
зоне и специфичностима локације  

 у блоку А3 дозвољена је препарцелација 
(укрупњавање) свих парцела. Такође у оквиру овог 
блока забрањује се парцелација (уситњавање) 
постојећих катастарских парцела осим кат.парцела 
бр. 219 на којој је евидентиран објекат градитељског 
наслеђа.Ова могућност је дата у циљу решавања 
постојећих правно-имовинских односа. 

 
 
В. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
     ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
6. СМЕРНИЦЕ 
 
Спровођење плана у зависности од фактичког 

стања на парцели, извршиће се пројектом 
парцелације, односно пројектом препарцелације 
постојећих катастарских парцела, урбанстичким 
пројектима и изградњом објеката на грађевинским 
парцелама, а све у складу са овим Планом детаљне 
регулације. 

 
6.1. Посебне смернице за спровођење Плана 
Свака изградња објеката и извођење грађевинских 

и других радова мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаним овим Планом. 

Када правила грађења и уређења дата овим 
планом не дефинишу у довољној мери неопходне 
параметре примењиваће се одредбе Правилника о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу (Сл.гласник Рс бр.50/2011) 

 
6.2. Легализација постојећих објеката 
Легализација постојећих објеката вршиће се на 

основу важећег Закона о легализацији 
 
6.3. Изградња нових објеката на постојећим 

или планираним грађевинским парцелама у 
складу са одредбама Плана 

 
На основу члана 54, члана 55 и члана 57 Закона о 

планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 
81/09, 64/10 и 24/11) надлежни орган јединице 
локалне самоуправе издаје локацијску дозволу, која 
садржи урбанистичке и техничке услове и податке 
потребне за израду идејног, односно главног 
пројекта у складу са важећим планским документом. 

 
6.4. Израда пројеката парцелације и  
       препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације израђи-

ваће се у складу са правилима парцелације и 
препарцелације датих у Плану. 

На већем броју катастарских парцела може да се 
образује једна или више грађевинских парцела, на 
начин и под условима утврћеним у овом планском 
документу. Парцелација ће бити утврђена пројектом 
препарцелације, а на основу Закона о планирању и 
изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и на основу Правилника о општим правилима 
за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник 
РС“, бр. 50/11). 
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Такође, на једној катастарској парцели може да се 
образује већи број грађевинских парцела, на начин и 
под условима утврђеним у овом планском 
документу. Парцелација ће бити утврђена пројектом 
парцелације, а на основу Закона о планирању и 
изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и на основу Правилника о општим правилима 
за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник 
РС“, бр.50/11). 

Исправка граница суседних парцела – уколико се 
на простору плана јаве случајеви у којим је потребна 
исправка граница суседних парцела, иста ће се 
вршитина у складу са чланом 4. „Правилника о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу“ („Сл.гласник РС“, бр.50/11). 

 
6.5. Израда урбанистичких пројеката 
 
Планом су прописани  случајеви као и услови под 

којима се у блоковима, или деловима блока израђују 
урбанистички пројекти.  

За све делове који су Планом предвиђени за 
израду урбанистичког пројекта, локацијска дозвола 
се издаје на основу Плана детаљне регулације и 
урбанистичког пројекта. 

 
6.6. Интервенције на објекатима  под заштитом 
 
Све врсте рестаураторских, конзерваторских и 

радова на ревитализацији културних добара, као и  
других радова на објектима под заштитом радити у 
складу са прописаним условима  и сагласностима 
добијеним од  стране надлежне службе заштите 
(Завод за заштиту споменика културе)  и у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, 
бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).  

 
6.7. Интервенције на постојећим објекатима до 

привођења намене планиране Планом 
 
На просторима који су планом предвиђени као 

површина јавне намене, неопходно је уклањање објекта. 
На простору између регулационе и грађевинске 

линије до привођења намене предвиђене Планом 
дозвоњено је: 

 
A. инвестиционо одржавање објекта   
B. текуће (редовно) одржавање објекта 
 
На осталом простору (унутар грађевинских линија) у 

границама Плана до привођења намени предвиђене 
Планом дозвољена је: 

 адаптација објекта, 
 санација, 
 реконструкција 
 инвестиционо одржавање објекта и  
 текуће (редовно) одржавање објекта 
 
Ову План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-600/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи "Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11), члана 29. и 38. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских документа 
("Сл.гласник РС", бр.31/10, 69/10 и 16/11) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца", 
бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА СА КОНТАКТНИМ 
ЗОНАМА", У БЛОКУ Е,  ДЕЛУ БЛОКА Ј - Ј3 И 

ДЕЛУ БЛОКА Д - Д3 У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се измени и допуни Плана детаљне 

регулације "Улице Цара Лазара са контактним зонама",  у 
блоку Е,  делу блока Ј - Ј3 и делу блока Д - Д3, у 
Крушевцу, (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

 
Циљ измена и допуна Плана детаљне регулације је: 
Усаглашавање појединих урбанистичких параме-

тара са планираном наменом, односно корекције 
одређених параметара у оквиру правила грађења и 
прецизирања смерница за спровођење плана, са 
примарним задатком рационалног коришћења простора 
и уређивања грађевинског земљишта, а без промене 
планиране намене и основног концепта регулације. 

 
Члан 3. 

  
Измена и допуна ПДР-а обухвата простор са 

северне стране улицом Железничком, затим са 
североисточне стране постојећом саобраћајницом на 
Газиместанском тргу до Јастребачке улице, затим 
обухвата бензинску пумпу на Газиместанском тргу и 
наставља са југоисточне и североисточне стране 
улицом Јастребачком до старе чесме са остацима 
турског хамама и улице Цара Лазара, затим наставља 
са југоисточне стране улицом Цара Лазара, затим са 
југозападне стране улицом Мајке Јевросиме, затим 
југоисточном и југозападном границом к.п. бр. 131/2 
КО Крушевац, затим југоисточном границом парцела 
к.п. бр. 127/4, 126/6, 126/3, 125/2 све КО Крушевац, 
затим југоисточном и југозападном границом к.п. бр. 
123/4 КО Крушевац, затим југозападном границом 
к.п.бр. 128/4 и 128/1 обе КО Крушевац, затим северо-
западном границом к.п. бр. 128/1 и 128/2 обе КО 
Крушевац, затим северозападном и североисточном 
границом к.п. бр. 130 КО Крушевац, затим са југо-
западне стране улицом Мајке Јевросиме до улице 
Железничке.  
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Укупна површина подручја  обухваћеног Планом 
износи приближно 8,50ха. 

Катастарске парцеле које су обухваћене границом 
Плана детаљне регулације припадају Катастарској 
општини Крушевац. 

 
Члан 4. 

  
Измена и допуна Плана детаљне регулације 

садржи текстуални и графички део, а нарочито: 
1) границу плана и обухват грађевинског по-

дручја, поделу простора на посебне целине и зоне; 
2)  детаљну намену земљишта; 
3)  регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози;  

4) нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план);  

5) попис парцела и опис локација за јавне по-
вршине, садржаје и објекте;  

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7)  мере заштите културно-историјских споменика 
и заштиђених природних целина; 

8) локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује конкурс; 

 9)  правила уређења и правила грађења по цели-
нама и зонама; 

10) друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације. 

  
Члан 5. 

 
Измена и допуна Плана детаљне регулације 

"Улице Цара Лазара са контактним зонама" у блоку 
Е, делу блока Ј - Ј3 и делу блока Д - Д3, у Крушевцу 
биће завршена у року од 60 дана од дана добијања 
свих потребних услова и сагласности од органа, 
организација и јавних предузећа, која су овлашћена 
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката у фази израде или 
измене планских докумената. 

План детаљне регулације "Улице Цара Лазара са 
контактним зонама" ("Сл. лист општине Крушевац", 
бр. 3/07) се и даље примењује у осталим блоковима 
који нису предмет ове Одлуке о измени. 

 
Члан 6. 

  
Средства за измену и допуну ПДР-а "Улице Цара 

Лазара са контактним зонама" у блоку Е, делу блока 
Ј - Ј3 и делу блока Д - Д3, у Крушевцу, обезбеђују се 
у Буџету града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно приступити изради стратешке 

процене на животну средину.  
 

Члан 8. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, 

после извршене стручне контроле, излаже Нацрт 
Плана детаљне регулације на јавни увид у трајању од 
30 дана од дана оглашавања у дневном и локалном 
листу. 

Излагање Нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

    
Члан 9. 

 
Није потребна израда и стручна контрола концепта 

Плана, већ се одмах приступа изради Нацрта Плана.  
 

Члан 10. 
 
Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-601/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 114. 
Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС" 
број" 24/11) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРУШЕВЦУ  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Центра за 

социјални рад Крушевац, број 2727/11 који је донео 
Управни одбор Центра на седницама одржаним дана 
23.11. 2011. године и 12.12.2011. године.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-261/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 28. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дна 26.12.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  
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НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРУШЕВЦУ  
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Народног 
музеја у Крушевцу, који је донео Управни одбор На-
родног музеја, на седници одржаној дана 12.12.2011. 
године, под бројем 334.  

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 430-1/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним преду-

зећима и обављању делатности од општег интереса 
("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 - 
исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

"Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП 
Крушевац за 2012. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

"Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац 
за 2012. годину, који је донео Управни одбор 
"Дирекције за урбанизам и изградњу" на седници од 
16.12.2011. године под бројем II/1 - 5090 - 02/11. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-146/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним пре-

дузећима и обављању делатности од општег интереса 
("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 - 
исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац за 2012. 

годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац, за 2012. 

годину, који је усвојио Управни одбор ЈКП 
"Водовод-Крушевац" на седници од 08.12.2011. 
године под бројем 24/3. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-147/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП "Крушевац" Крушевац за 2012. годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈКП "Крушевац" Крушевац за 2012. годину, који је 
усвојио Управни одбор ЈКП "Крушевац" на седници 
од 15.12.2011. године под бројем 6156. 

II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-148/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
245 
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 
ЈКП "Градска топлана" Крушевац за 2012. 

годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈКП "Градска топлана" Крушевац за 2012. годину, 
који је усвојио Управни одбор ЈКП "Градска 
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топлана" на седници од 05.12.2011. године под 
бројем 45/1. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-149/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

ЈП "Пословни центар" Крушевац  
за 2012. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈП "Пословни центар" Крушевац за 2012. годину, 
који је усвојио Управни одбор ЈП "Пословни центар" 
на седници од 05.12.2011. године под бројем 4777. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-150/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 
ЈП "Радио телевизија Крушевац" Крушевац за 

2012. годину 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈП "Радио телевизија Крушевац" Крушевац за 2012. 
годину, који је усвојио Управни одбор ЈП "Радио 

телевизија Крушевац" на седници од 15.12.2011. 
године под бројем 673/2011. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-151/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на Програм пословања 

ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац  
за 2012. годину 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Аеродром Росуље" Крушевац за 2012. годину, који је 
усвојио Управни одбор ЈП "Аеродром Росуље" на 
седници од 15.12.2011. године под бројем 113/11. 

 
II -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-152/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
249 
На основу члана 19.  Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр.8/08) и члана 15. 
Одлуке о оснивању "Бизнис инкубатора" ДОО 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09-
пречишћен текст)  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној  дана 26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Програм рада "Бизнис 

инкубатора" ДОО Крушевац за 2012. годину,          
бр. 51-A од 01.12.2011. године, који је донео  
директор. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
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СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-153/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
250 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр.72/09), и члана 19. Статута града  
Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2011. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Народне библиотеке у Крушевцу за 2012. годину, 
који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке, 
на седници од 08.12.2011. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-263/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
251 
На основу члана 4. став 3. Одлуке о усаглашавању 

организације рада Народног универзитета у 
Крушевцу са Законом о јавним  службама ("Сл. лист 
града Крушевца - Пречишћени текст" бр. 1/09),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Народног универзитета у Крушевцу за 2012. годину, 
који је усвојио Управни одбор Народног универзи-
тета, на седници од  02.12.2011. године. 

   
II - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-264/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
252 
На основу члана 44 и 74. Закона  у култури ("Сл. 

гласник РС"  бр.72/09), и члана 19. Статута града  
Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца" бр. 8/08), 

 Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној 26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Народног музеја  у Крушевцу за 2012. годину, који је 
усвојио Управни одбор Народног музеја, на седници 
од  07.12.2011. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-265/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
253   
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр.72/09), и члана 19. Статута града  
Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Крушевачког позоришта у Крушевцу за 2012. 
годину, који је усвојио Управни одбор Крушевачког 
позоришта, на седници од  05.12.2011. године. 

II  -  Решење објавити у "Службеном  листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-266/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
254 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" бр. 72/09), и члана 19. Статута града  
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Историјског архива у Крушевцу за 2012. годину, који 
је усвојио Управни одбор Историјског архива, на 
седници од  11.11.2011. године. 

 
II -  Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-267/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
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        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
255 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС"  бр. 72/09), и члана 19. Статута града  
Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца" бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Култур-
ног центра у Крушевцу за 2012. годину, који је усво-
јио Управни одбор Културног центра, на седници од  
05.12.2011. године. 

 
II -  Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-268/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
256 
На основу члана 137. и 138. Закона о спорту 

("Службени гласник РС", бр. 24/11) и члана 19.  Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевац, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Установе за физичку културу "Спортски центар" 
Крушевац за 2012. годину, који је усвојио Управни 
одбор Спортског центра дана 05.12.2011. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-270/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
257 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС"  бр.72/09), и члана 19. Статута града  
Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

у култури "Културно-просветне заједнице" Круше-
вац  за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор 

Културно-просветне заједнице  на седници од  
02.12.2011. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-269/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
  

 
258 
На основу члана 56. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/09), члана 5. Одлуке о оснивању 
Установе за предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце "Ната Вељковић" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца" број 1/09 - Пречишћен текст, и 
6/10) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" број 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Установе за предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце "Ната Вељковић" у Крушевцу за 2012. 
годину, који је усвојио Управни одбор Установе, на 
седници од  02. 12. 2011. године. 

   
II - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-271/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
259 
На основу члана 15. Одлуке о оснивању Фонда за 

подстицање развоја младих талената града Крушевца 
("Сл. лист општине Крушевац" бр. 5/93, 6/93, 2/04, 
3/04, 2/05, 8/08 и "Службени лист града Крушевца" 
бр. 12/08) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Фонда за 

подстицање развоја младих талената града Крушевца 
за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор Фонда, 
на седници одржаној дана 02.12.2011. године.  
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II - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-272/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
  
260 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/09, 11/09 и 6/10) и чл. 19 Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  

  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра 

за стручно усавршавање у Крушевцу за 2012. годину, 
који је усвојио Управни одбор Центра, на седници од  
05. 12. 2011. године. 

   
II - Решење објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-273/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
261    
На основу члана 209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11) 
и члана 19. став 1. тачка 33. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I -  ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра 

за социјални рад у Крушевцу за 2012. годину, који је 
усвојио Управни одбор Центра за социјални рад, на 
седници одржаној дана 06.12.2011. године. 

 
II -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-274/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
262 
На основу члана 21. Закона о јавним службама 

("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/4 и 79/05-12), 

члана 10. Одлуке о оснивању Установе "Центар за 
особе са инвалидитетом" ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/10), члана 15. Статута Установе 
"Центар за особе са инвалидитетом" ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 2/10) и члана 19. став 
1.тачка 33. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 8/08), 

Скупштина града Крушевца,  на седници 
одржаној дана 26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Установе 

"Центар за особе са инвалидитетом" за 2012. годину, 
који је усвојио Управни одбор Установе на седници 
одржаној дана 05.12.2011. године. 

 
2. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-275/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
 
263 
На основу члана 136. став 1. тачка 4. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 
107/05) и члана 19. став 1. тачка 33. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08), 

Скупштина град Крушевца на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I -  ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада 
Здравствене установе Апотека Крушевац за 2012. го-
дину, који је усвојио Управни одбор Апотеке Кру-
шевац, на седници одржаној дана 02.12.2011. године. 

 
II -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-276/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 

 

 
264 
На основу члана 19. став 1. тачка 33. Статута 

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

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Црвеног 

крста Крушевац за 2012. годину, који је усвојио 
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Управни одбор Црвеног крста Крушевац, на седници 
одржаној дана 05.12.2011. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-279/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
265 
На основу члана 19.  Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08) и члана 27. 
Статута Јавне ветеринарске установе ветеринарске 
станице "Крушевац" бр. 41 од 18.01.2011. године  

Скупштина града Крушевца, на седници  
одржаној  дана 26.12.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Програм рада и финсијски 

план Јавне ветеринарске установе Ветеринарске 
станице "Крушевац" бр. 942 од 15.12.2011. који је 
донео  Управни одбор .  

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-154/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
266 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр.8/08) и члана 12. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09-
Пречишћен текст и 7/10) 

Скупштина града Крушевца на седници  одржаној  
дана 26.12.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - Даје се сагласност на Програм рада  
Туристичке организације града  који је усвојио 
Управни одбор  под бр. 53 дана 16.12.2011. године. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-280/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
267 

На основу члана 39. Пословника Скупштине града 
Крушевца ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 6/08  и 
"Сл. лист града Крушевца" 10/08, 4/09 и 5/10)   

Скупштина града Крушевца, на седници   
26.12.2011.године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ  ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Бранко Димитријевић, 

дипломирани правник из Крушевца, дужности члана 
Комисије за прописе Скупштине града Крушевца. 

 
II - БИРА СЕ Дејан Аксић, дипломирани 

правник из Крушевца, за члана Комисије за 
прописе Скупштине града Крушевца. 

 
III - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-270/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
268 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. 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 чл. 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини ("Сл. лист града Кру-
шевца" бр. 10/08 и 8/09), врши се следећа измена:  

 
уместо Десимира Димитријевића одређује се 

Снежана Николић.  
 

Члан 2. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 330-78/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
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На основу  члана 19. став 1. тачка 9. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08), 
Скупштина града Крушевца, на седници од 

26.12.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
 МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови 

Управног одбора Фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца, и то : 

 
За председника: 
  
Нела Лукић, дипл.филолог из Крушевца  
 
За чланове: 
 
1. Никола Крстић из Крушевца 
2. Јован Весић из Пепељевца 
3. Милош Ивановић, дипл. правник из Крушевца 
4. Александар Сорман, студент из Крушевца 
5. Сандра Миладиновић, дипл. економиста из 

Мајдева 
6. Владан Матић, студент из Крушевице. 

 
II – ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Надзо-

рног одбора Фонда за подстицање развоја младих 
талената града Крушевца, и то: 

 
За председника: 
 
- Мирјана Дракулић, дипл. економиста из Крушевца 
 
За чланове:  
1. Зоран Петровић, трговац из Лазаревца 
2. Никола Петровић из Крушевца. 
 
III – Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца." 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-288/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 54.  и 55.  став 3. тачка 4. Закона 

о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.12.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Јовица Весић, представник 

Савета родитеља, дужности члана Школског одбора 
ОШ "Доситеј Обрадовић" у Крушевцу, због престан-
ка основа по којем је именован. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Владан Симић, графичар из 

Крушевца, представник Савета родитеља, за члана  
Школског одбора ОШ "Доситеј Обрадовић" у Крушевцу. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-281/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 54.  и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 72/09) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" број 8/08), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.12.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ" У КРУШЕВЦУ 

  
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школ-

ског одбора ОШ "Бранко Радичевић" у Крушевцу и то: 
1. Љиљана Панић, представник локалне само-

управе, због наступања услова из члана 55. став 3 тачка 
2. Закона о основама система образовања и васпитања.  

2. Драгана Стевовић, представник локалне 
самоуправе, на лични захтев. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ за  чланове Школског одбора  

ОШ "Бранко Радичевић" у Крушевцу и то:  
1. Милица Р. Тренић, професор разредне наставе  

из Крушевца, представник локалне самоуправе,   
2. Бојан Сремчевић, новинар ЈП "Радио телеви-

зија Крушевац" из Крушевца, представник локалне 
самоуправе. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
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I Број: 022-282/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
272 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 72/09) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"ВУК КАРАЏИЋ" У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана  Школског 
одбора ОШ "Вук Караџић" у Крушевцу:   

- ДРАГАНА ПАРПАРЕСХИ, представник Наста-
вничког већа.  

  
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан школског одбора ОШ 

"Вук Караџић" у Крушевцу:   
- БРАНИСЛАВ РАЈКОВИЋ, представник На-

ставничког већа.  
 

III -Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-283/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
273 
На основу члана 54.  и 55.  став 3. тачка 4. Закона 

о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.12.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању  члана  

Школског одбора Основне школе "Васа Пелагић" 
у Падежу 

  
I - РАЗРЕШАВА СЕ  дужности члана Школског 

одбора ОШ "Васа Пелагић" у Падежу:  
 
- Александра Радомировић, представник 

Наставничког већа. 
 
II - ИМЕНУЈЕ  СЕ  члан  Школског одбора  ОШ 

" Васа Пелагић"  у Падежу: 
 
- Мариника Станојевић, представник Наставни-

чког већа. 
 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-277/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
 
 
 
274 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 72/09) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.12.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Основне школе "Брана Павловић"  

у Коњуху 
  

I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана  Школског 
одбора Основне школе  "Брана Павловић" у Коњуху:   

- Зоран Секулић,  представник Савета родитеља.  
 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора 

Основне школе  "Брана Павловић" у Коњуху:   
- Мирољуб Стојковић, представник Савета родитеља. 
 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-284/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
 
275 
На основу члана 55. став 3. тачка 4) Закона о 

основма система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.12.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању члана  

Школског одбора Медицинске школе у Крушевцу 
  

I - РАЗРЕШАВА СЕ др Славица Кулишић, пред-
ставник родитеља, дужности члана Школског одбора 
Медицинске школе у Крушевцу, због престанка 
основа по којем је именована. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Микица Јеремић, из Кру-

шевца, представник родитеља, за члана Школског 
одбора  Медицинске школе у Крушевцу. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-285/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  

        Весна Весковић, с.р. 
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На основу члана 55. став 3. тачка 4) Закона о 

основма система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.12.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању члана  

Школског одбора Техничке школе у Крушевцу 
  

I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности чланова Школ-
ског одбора Техничке школе у Крушевцу, због 
престанка основа по којем су именовани и то: 

1. Ђуровић Славко, из Крушевца, представник 
родитеља, 

2. Ђорђевић Славољуб, из Крушевца, представник 
родитеља. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора  

Техничке школе у Крушевцу: 
1. Јовановић Велибор из Крушевца, представник 

родитеља и 
2. Томић Гордана, из Крушевца, представник 

родитеља. 
 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-286/2011      ПРЕДСЕДНИЦА  
        Весна Весковић, с.р. 
III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
 

277 
На основу члана 48. став 1. тачка 13. Статута 

града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" 
бр. 8/08) и члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за 
подстицање развоја младих талената ("Сл. лист 
општине Крушевац" бр. 5/93, 6/93, 2/04, 3/04 и 2/05 и 
"Службени лист града Крушевца" бр.12/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 06.10.2011. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 

Фонда за подстицање развоја младих талената број 53. 
од 20.09.2011. године о изменама и допунама Правила 
Фонда за подстицање развоја младих талената. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 022-205/2011  PREDSEDNIK VE]A 
GRADONA^ELNIK,

Драган Јовановић, s.r.
 
 
 
 
278 
На основу члана 27. став 1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС" бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - исправка и 123/07 - др. закон), члана 14. став 2. 
Одлуке о организовању ЈКП за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије "Градска топлана" 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09 - 
Пречишћен текст) и члана 48. тачка 12. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној 11.10.2011. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Акта о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних места у ЈКП "Градска топлана" 
Крушевац, коју је директор ЈКП "Градска топлана" 
Крушевац донео 05.10.2011. године, под бројем 6710. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 023-126/2011  PREDSEDNIK VE]A 
GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r. 

 
279 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08) и члана 
8. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подсти-
цање развоја пољопривреде ("Службени лист града 
Крушевца" бр.12/09), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној  04.11.2011. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о разрешењу и именовању члана 

 Комисије за подстицање развоја  пољопривреде 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ САЊА ГАЈИЋ, фитопатолог, 

дужности члана Комисије за подстицање развоја  
пољопривреде. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ГОРАН СТЕФАНОВИЋ из 

Крушевца, за члана  Комисије за подстицање развоја  
пољопривреде. 

 
III - Oво  Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
                                                                       

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 320-72/2011 PREDSEDNIK VE]A 
ZAMENIK 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и чл. 9. Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за финансирање активне 
политике запошљавања ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 12/09), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 04.11.2011. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за финансирање програма "Приправници 
2011" бр. 16/2011 од 05.10.2011. које је донела 
Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава Фонда за 
финансирање активне политике запошљавања. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 401-611/2011  PREDSEDNIK VE]A 
ZAMENIK 

GRADONA^ELNIKA, 
Radoica Milosavqevi}, s.r.
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На основу чл. 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08) и чл. 4. Одлуке о 
оснивању Службе месних  заједница ("Сл. лист града 
Крушевца " бр. 1/09 - Пречишћен текст)  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 04.11.2011. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о систе-

матизацији радних места у Служби месних заједница 
града Крушевца бр. 353/2011 од 20.09.2011. године. 

 
II  -  Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 021-14/2011  PREDSEDNIK VE]A 
ZAMENIK 

GRADONA^ELNIKA, 
Radoica Milosavqevi}, s.r. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, дана 24.11.2011. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор пројеката из 

области управљања комуналним неопасним отпадом. 
 
Комисију чине председник и два члана.  
 
Председник Комисије:  
1. Десимир Павловић, члан Градског већа 
 
Чланови:  
1. Драган Јовановић, члан Градског већа 
2. Радослав Комленовић, члан Градског већа. 
 
II. ЗАДАТАК КОМИСИЈЕ:  
- утврђује текст Конкурса 
- дефинише посебна мерила и критеријуме за 

избор пројеката, 
- доноси одлуку о избору пројеката који 

испуњавају услове за финансирање, 
- контролише реализацију пројеката и утрошака 

средстава, 
- подноси извештај Градоначелнику о реализацији 

пројеката и утрошеним средствима, 
- врши процену остварених резултата пројеката и 

њихов допринос побољшању квалитета и квантитета 
у области у којој је конкурс расписан. 

 
III. Административне и стручне послове за рад 

Комисије обављаће Група за екологију, Одсек за 
финансије, привреду и екологију. 

V. Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".  

 
GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 

 
III Broj: 352-1640/2011  PREDSEDNIK VE]A 

GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r. 
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На основу члана 11. Одлуке о одржавању чистоће и 

подизању и одржавању зелених површина на подручју 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 
1/09 - Пречишћен текст) и чл. 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 01.12.2011. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавних површи-

на и јавне хигијене на територији града Крушевца у 
зимском периоду у 2011-2012. години, који је предло-
жило Јавно комунално предузеће "Крушевац" Круше-
вац, под бр. 5490 од 11.11.2011. године. 
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II - Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 

 
III Broj: 352-1659/2011  PREDSEDNIK VE]A 

GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r.
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На основу чл. 41. став 1. Одлуке о одржавању 

чистоће и подизању и одржавању зелених површина на 
подручју града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 1/09 - пречишћен текст) и чл. 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 01.12.2011. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ Програм одржавања јавног зеле-

нила у 2012. години, који је предложило Јавно 
комунално предузеће "Крушевац" Крушевац, под бр. 
5492 од 11.11.2011. године. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 352-1658/2011  PREDSEDNIK VE]A 
GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r. 

 
285 
На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09), члан 6. Одлуке о оснивању Установе за предшкол-
ско васпитање, образовање и исхрану деце "Ната Ве-
љковић" у Крушевцу са Законом о јавним службама ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 1/09 - пречишћени текст, и 
6/10) и чл. 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржа-
ној дана 01.12.2011. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама 

и допунама Правилника о организацији и система-
тизацији послова и радних задатака у Установи за 

предшколско васпитање, образовање и исхрану деце 
"Ната Вељковић" Крушевац, који је донео директор 
Установе, дана 07.11.2011. године, а на који је 
сагласност дао Управни одбор Установе "Ната 
Вељковић" дана 10.11.2011. године, под бројем 
61/11. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

GRADSKO VE]E GRADA KRU[EVCA 
 

III Broj: 022-235/2011 PREDSEDNIK VE]A 
GRADONA^ELNIK, 
Драган Јовановић, s.r. 
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На основу члана 3. став 1. тачка 1. и 4. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/09), члана 7. Правилника о додатној 
образовној, здравственој и социјалној подршци детету 
и ученику ("Сл. гласник РС" бр. 63/10) и члана 36. 
Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09), 

Начелница Градске управе града Крушевца, дана 
28.11.2011. голдине, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 
I - У Решењу о именовању Интерресорне комисије 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 6/2010) у ставу I тачка 
2, уместо речи "Данијела Крстић, социјална радница у 
Центру за социјални рад у Крушевцу, члан" додати 
речи "Биљана Цветковић, социјална радница у Центру 
за социјални рад у Крушевцу, члан". 

 
II - У ставу IX Решење уместо речи "по запосле-

ном у привреди Републике", ставити "по запосленом 
у Републици Србији". 

 
III Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

IV Број: 022-234/02-2011 НАЧЕЛНИК, 
 Горанка Вилимановић, с.р.

 

 

 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 

I - АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
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