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I - АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
     КРУШЕВЦА 
 
274 
На основу члана 45. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 
46. став 4. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и чл. 28. став 4. Пословника 
Скупштине града Крушевца („Сл. лист општине 
Крушевац“ бр. 6/08 и „Службени лист града Крушевца“ 
бр. 10/08, 4/09, 5/11 и 8/12), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ЧЛАНУ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ИЗБОРУ ЧЛАНА 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да Радославу Комленовићу, 

престаје мандат члана Градског већа, због подношења 
оставке. 

 
II – БИРА СЕ Братислав Илчић, економиста из 

Крушевца, за члана Градског већа града Крушевца. 
 
III – Ову одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-46/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 46. став 1. тачка 
5 и 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ бр. 129/07 и 54/11) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборницима 

у Скупштини града Крушевца и то: 
 
1. Предрагу Алексићу, пензионеру из Великог 

Шиљеговца, са Изборне листе „др Катанчевић-
Промене“ др Бранислав Катанчевић, даном наступања 
смрти, 17.10.2012. године. 

2. Братиславу Илчићу, економисти угоститељу из 
Крушевца, са Изборне листе Ивица Дачић Социјалистичка 
партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС), даном 
избора за члана Градског већа града Крушевца, 
24.12.2012. године. 

 
II – Ову одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-44/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07 
и 54/11) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – ПОТВРЂУЈУ СЕ мандат одборницима у 

Скупштини града Крушевца и то: 
 
- др Марији Томић, лекару из Крушевца, са 

Изборне листе „др Катанчевић – Промене“ др 
Бранислав Катанчевић 

 
- Горану Петровићу, организатору робног промета из 

Крушевца, са Изборне листе Ивица Дачић Социјалистичка 
партија Србије (СПС) – Јединствена Србија  (ЈС). 

 
II – Ову Одлуку објавити  у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-45/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 25. и 27. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и члана 36. 
и 37. Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. 
лист општине Крушевац" бр. 6/08 и "Сл. лист града 
Крушевца" бр. 10/08, 4/09 и 5/10) 

Скуштина града Крушевца на седници од 24.12.2012. 
године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА У 
РАДНИМ ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА  

КРУШЕВЦА 
 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је ПРЕДРАГУ АЛЕКСИЋУ,  

престала дужност члана Савета за привреду, наступањем  
смрти.  

 
II - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови радних тела  

Скупштине града: 
  
1. ДУШАН ЗЕЧЕВИЋ, дужности члана Савета за 

пољопривреду,  
  
2. САША ЖИВКОВИЋ, дужности члана Комисије 

за кадровска и  административна питања, 
  
3. САША ЖИВКОВИЋ, дужности члана Комисије 

за прописе, 
 
4. РАДЕ АРСЕНИЈЕВИЋ, дужности члана Савета за 

урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 
средине. 

 
III - БИРАЈУ СЕ чланови радних тела Скупштине 

града Крушевца: 
                 
1. РАДОЉУБ МИЛИЋЕВИЋ дипл. инж. електро-

технике из Крушевца, за члана Савета за привреду, 
  
2. НАТАША ПЕТРОНИЈЕВИЋ, економиста из 

Дворана, за члана Савета за пољопривреду, 
  
3. КАТАРИНА СТЕВАНОВИЋ, дипл. правник, из 

Макрешана, за члана Комисије за кадровска и 
административна питања, 

  
4. МАРИЈА ПЕТКОВИЋ, туристички техничар из 

Крушевца,  за члана Комисије за прописе, 
  
5. ВЕРИЦА ПЕТРОНИЈЕВИЋ, управни техничар из 

Крушевца, за члана Савета за урбанизам, комуналне 
делатности и заштиту животне средине. 

                
IV - Ову  Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-49/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 45. став 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 47. 
став 3. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
24.12.2012. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О ЧЛАНОВИМА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
КРУШЕВЦА НА СТАЛНОМ РАДУ У ГРАДУ 

 
Члан 1. 

 
Чланови Градског већа града Крушевца, на сталном 

раду у Граду су: 
- Жарко Анђелковић, дипл. менаџер из Крушевца, 
- Небојша Пауновић, електротехничар из Крушевца, 
- Зоран Ђорђевић, приватни предузетник из Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Лица из претходног члана оствариваће сва права из 

радног односа у Граду. 
 

Члан 3. 
 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-50/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу чл. 32. став 1. тачка 1. и члана 41. Закона 

о локалној  самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/07) и 
члана 19. став 1. тачка 42. Статута града Крушевца 
("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина  града Крушевца на седници одржаној 
дана  24.12.2012. године донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Пословнику Скупштине града Крушевца 
("Службени лист општине Крушевац" бр. 6/2008 и 
"Службени лист града Крушевца" бр.10/2008, 4/2009, 
5/2010 и 8/2012),  у члану 41. после става 3. додају се 
нови ставови 4. и 5.  који гласе: 

"Уз позив за седницу доставља се предлог Дневног 
реда и одговарајући материјал на CD-у или у штампаном 
облику о чему одлучује секретар Скупштине уз 
претходне консултације са председником Скупштине и 
председником Градског већа. 

Истовремено, материјал за седницу се доставља и на 
личне E-mail адресе чланова радних тела које је 
отворила Градска управа  а биће доступан и на лаптопу 
у сали у којој се одржава седница". 

 
Члан 2. 

 
У члану 58. после  става 6. додају се нови ставови 7. 

и 8.  који гласе: 
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„Материјал се доставља  на CD-u или у штампаном 
облику о чему одлучује председник Скупштине уз 
претходне консултације са председницима одборни-
чких група.  

Истовремено, материјал за седницу се доставља и на 
личне E-mail адресе одборника које је отворила Градска 
управа а биће доступан и на лаптопу у сали у којој се 
одржава седница“. 

Члан 3. 
 

Члан 63. мења се и гласи: 
„Председник Скупштине отвара седницу и утврђује 

да постоји кворум за рад Скупштине. 
Постојање кворума се утврђује применом 

електронског система за гласање, на тај начин,  што је 
сваки одборник дужан да се идентификује приликом 
уласка у салу, убацивањем идентификационе картице у 
одборничку јединицу. 

Ако председник одборничке групе  изрази сумњу  у 
постојање кворума  утврђеног применом електронског 
система за гласање, председник Скупштине ставља на 
увид извод о присутности одборника. 

Ако систем за електронско гласање није у функцији 
кворум се утврђује пребројавањем одборника. 

Председник Скупштине може да одлучи да се 
кворум утврђује пребројавањем одборника и у другим 
случајевима. 

Прозивка или пребројавање извршиће се и када то 
затражи председник одборничке групе. 

Ако се утврди да не постоји кворум потребан за рад, 
председник Скупштине одлаже седницу за одгова-
рајући дан или сат.“ 

 
Члан 4. 

 
У члану 64.став 1. мења се и гласи: 
"Када председник Скупштине утврди да постоји 

кворум, интонира се химна Републике Србије, а затим 
се приступа утврђивању Дневног реда."  

 
Члан 5. 

 
У члану 69. став 2., после речи  "излагања" додају се 

речи "свих говорника, осим предлагача, градона-
челника и заменика градоначелника". 

 
Члан 6. 

 
У члану 73. став 1. мења се и гласи: 
"Уколико се говорник у свом излагању на седници 

Скупштине увредљиво изрази о одборнику наводећи 
његово име и презиме или функцију, или погрешно 
протумачи његово излагање, одборник на кога се  
излагање односи има право да одмах затражи реч- 
реплику. " 

У члану 73. став 4. мења се и гласи: 
"Говорник на основу чијег је  излагања одборник 

остварио право на реплику, нема право да говори у вези 
са репликом (реплика на реплику)." 

 
Члан 7. 

 
Члан 76. мења се и гласи: 

„Јавно гласање врши се употребом електронског 
система за  гласање, притиском одређених тастера уз 
претходну идентификацију одборника. 

Време за гласање употребом електронског система 
износи 15 секунди. 

По истеку времена из претходног става, председник 
Скупштине закључује гласање и саопштава резултате 
гласања. 

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више 
од половине идентификованих одборника, односно  
овим Пословником предвиђена већина. 

Резултат сваког гласања приказује се на мониторима. 
Извод сваког гласања доставља се одборничким 

групама, на њихов захтев.“ 
 

Члан 8. 
 

После члана 76. додаје се нови члан 76 а, који гласи: 
 

„Члан 76 а  
  
Дизањем руке гласа  се ако електронски систем за 

гласање није у функцији, ако се седница одржава у 
просторији у којој нема таквог система или ако 
Скупштина претходно о томе одлучи. 

Гласање дизањем руку врши се тако што председник 
Скупштине прво позива одборнике да дигну руку они 
који гласају за предлог, изброји тако дате гласове, 
затим позива да дигну руку они који гласају против, 
изброји тако дате гласове и најзад пита да ли има 
одборника који се уздржавају од гласања, и позива их 
да дигну руку па и њих изброји.“ 

 
Члан 9. 

 
У члану 77. у ставу 1. речи „један одборник“, 

замењују се речима "председник одборничке групе" . 
 

Члан 10. 
 

У члану 105. став 7. се брише. 
 

Члан 11. 
 
После члана 106. додају се нови чланови 106 а  и   

106  б,  који гласе: 
 

„Члан 106 а 
 

Одборници су дужни да користе искључиво своје 
идентификационе картице, као и да се идентификују 
при уласку у салу убацивањем картице у одборничку 
јединицу, односно да се одјаве приликом напуштања 
сале. 

Одборник који се није идентификовао на начин из 
става 1. овог члана нема право да добије реч. 

За одборника који користи идентификациону 
картицу другог одборника, односно на други начин 
злоупотребљава електронски систем за гласање, 
председник Скупштине изриче меру удаљења са 
седнице, а гласање у којем је злоупотреба извршена 
биће поништено и одмах ће се приступити 
идентификацији у поновном гласању. 
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  Члан 106 б 
 

Одборник је дужан да нестанак идентификационе 
картице одмах пријави секретару Скупштине. 

Одборнику који не донесе идентификациону 
картицу, или је изгуби у току трајања седнице 
Скупштине, секретар Скупштине издаће привремену 
картицу, о чему ће обавестити председника Скупштине. 

Привремену картицу одборник враћа секретару 
Скупштине одмах после завршетка седнице за коју му 
је привремена картица дата на коришћење.“ 

 
Члан 12. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе да сачини 

пречишћени текст Пословника Скупштине града 
Крушевца. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-52/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 4. став 1. тачка 6,  члана 13.  став 3. 

и члана 15. Закона о социјалном становању ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09), члана 29. став 3. Закона о 
одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, 
бр. 44/95), члана 4. став 3. и члана 5. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник“ РС 25/00, 25/02 и 
107/05), и члана 11. и 19. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
24.12.2012. године, донела је 

   
O Д Л У К У 

 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"КРУШЕВАЦ СТАН" КРУШЕВАЦ 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Оснива се Јавно предузеће „Крушевац стан“ 

Крушевaц ради остваривања локалне стамбене 
политике, припреме и спровођења стратегије, припреме 
и реализације програма социјалног становања и 
управљања  становима за социјално становање датим у 
закуп, извођење радова на одржавању стамбених зграда 
којима располаже Град, радова на одржавању 
стамбених зграда чије одржавање је поверено Јавном 
предузећу, као и радова чијим извођењем се спречава 
или отклања опасност по живот и здравље људи, 
односно којима се обезбеђује сигурност коришћења 

зграде и околине, као и ради обављања других послова   
у области  становања од значаја за Град (у даљем 
тексту: Предузеће). 

Оснивач Предузећа је град Крушевац у чије име 
оснивачка права врши Скупштина града Крушевца. 

 
II  - ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Члан 2. 
 
Предузеће  послује под пословним именом Јавно 

предузеће "Крушевац стан" Крушевац. 
Скраћено пословно име  Предузећа је ЈП "Крушевац 

стан" Крушевац. 
 

Члан 3. 
 
Седиште  Предузећа је у Крушевцу, Ул. Чупићева бр. 9. 
 

Члан 4. 
 
Предузеће не може променити делатност и седиште  

без сагласности Скупштине града. 
 
 III  - ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 5. 
 
Предузеће обавља делатност  од јавног интереса у 

складу са Законом и овом Одлуком: 
- прикупља податке потребне за израду и 

утврђивање стамбене политике града (снимање и 
анализа стања постојећег стамбеног фонда и 
утврђивање стамбених потреба и др.),  

-  управља пројектима изградње станова за 
социјално становање  за издавање у закуп на одређено 
време без могућности откупа или куповине, односно 
без могућности стицања својине на њима откупом, 

-  управља изградњом станова  за продају под 
непрофитним условима и уговара продају тих станова, 

-  израђује  програме за реализацију  утврђене 
стамбене политике  града Крушевца, 

-  врши управљање у вези са коришћењем  и 
одржавањем станова  за социјално становање  који се  
издају  у  закуп ( наплате  закупнина,  отплате кредита  
према Републичкој  Агенцији  и  другим  зајмодавцима, 
организовања послова одржавања станова и др.),  

- обавља послове који  се односе на  избор станова 
за социјално становање, уговарање  закупа  и  куповине 
станова, наплате закупнине, у сарадњи са  
институцијама  социјалне заштите и органима Града, 

- развија нове програме финансирања социјалног 
становања  и подстиче партнерски однос између јавног 
и приватног сектора у области социјалног становања, 

- стара се да  најмање 10% станова намењених за 
социјално становање  буде изграђено у складу са 
стандардима приступачности објектима од јавног 
интереса  прописаних прописима који уређују област  
планирања и изградње, 

- одржавање стамбених зграда, 
- инвестиционо и текуће одржавање стамбених зграда 

(фасада, кровова, заједничких делова зграда, 
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заједничких инсталација, тераса, подрумских 
просторија, склоништа и сл.) 

- инвестиционо и редовно одржавање лифтовских 
постројења, 

- инвестиционо и редовно одржавање хидрофорских 
постројења, 

- инвестиционо и редовно одржавање инсталација и 
видео надзора, 

- инвестиционо и редовно одржавање саобраћајне 
сигнализајције (семафори), 

-  обавља и друге послове у области становања од 
значаја за Град. 

 
Члан 6. 

 
Претежна делатност  Предузећа је: 
 
 6820 - Изнајмљивање властитих и изнајмљивање 

некретнина и управљање њима. 
 
 
IV -  СРЕДСТВА ЗА РАД ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 7. 
 
За оснивање и почетак рада Предузећа обезбеђују се 

средства у износу од 500 евра, (петсто евра) у динарској 
противвредности по средњем курсу, од чега се 
половина уплаћује на привремени рачун до 
регистрације Предузећа, а остатак се уплаћује на рачун 
јавног предузећа у року од 2 године од дана 
регистрације. 

 
Члан 8. 

 
Предузеће стиче средства за обављање делатности из:  
 
- Буџета Града  намењених  за реализацију програма 

социјалног становања,   
- прихода од закупа станова из програма  социјалног 

становања,  
- донација,  
- примања од продаје нефинасијске имовине,  
- кредитних средстава одобрених од стране Репу-

бличке агенције  за становање,   
- примања од задужења према међународним 

институцијама за финансирање социјалног становања, 
- сопствених средстава,   
- средстава остварених обављањем стручних послова 

за потребе трећих лица,  
- вршењем услуга одржавања стамбених зграда и   
- других извора  у складу са Законом. 
 
 
V -  ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 9. 
 
Имовину Предузећа чине: права својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана средства 
и хартије од вредности и друга имовинска права, као и 

право коришћења средстава и добара  у јавној својини, 
односно добара од општег интереса. 

Средства у државној својини Предузеће користи и 
управља  њима у складу са законом, овом Одлуком и 
другим прописима Града.  

Вредност и структура државног капитала којим 
послује Предузеће, утврдиће се на основу процене 
вредности капитала сачињене од овлашћеног проце-
њивача и поделити на обрачунске акције - уделе одређене 
номиналне вредности, и уписати у регистар у складу са 
Законом о регистрацији привредних субјеката. 

Проценат државног капитала Предузећа који ће 
бити предмет приватизације биће одређен у складу са 
прописима важећим у тренутку покретања поступка 
приватизације. 

 
VI -  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
         ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Члан 10. 
 
Предузеће је дужно да делатност од опшег интереса за 

коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује 
континуирано и квалитетно пружање услуга корисницима. 

 
Члан 11. 

 
Ради обезбеђивања заштите општег интереса 

односно остваривања циљева ради којих је Предузеће 
основано, Скупштина града даје сагласност на:  

- Статут и општа акта којима се утврђују услови, 
критеријуми и мерила за доделу и коришћење станова  
за социјално становање,  

-  Годишњи програм пословања,  
- Давање  гаранција, авала, јемства, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
његове делатности од општег интереса,   

- Располагање имовином веће вредности,   
- Акт о општим условима за пружање услуга,  
- Улагање капитала,  
- Статусне промене,  
- Акт о процени вредности државног капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији. 

 
Градско веће  даје сагласност на: 
 
-  Одлуку о ценама услуга,  
-  Акт о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места,  
-  Одлуку о расподели добити и 
- друге одлуке, у складу са Законом којим се уређује 

обављање делатности од општег интереса за које није 
одређено да сагласност даје Скупштина. 

 
Члан 12. 

 
Предузеће је дужно да Градском већу подноси 

годишњи извештај о пословању Предузећа, као и друге 
извештаје по захтеву органа Града.  
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Члан 13. 
 
У случају поремећаја у пословању Предузећа 

Скупштина града, односно Градско веће, може 
предузети Законом предвиђене мере за несметано 
функционисање Предузећа. 

Поремећајем у пословању у смислу ове Одлуке 
сматра се поремећај у редовном и квалитетном 
пружању услуга, и поремећај у финансијском 
пословању Предузећа. 

 
Члан 14. 

 
У случају штрајка у Предузећу, ради заштите интереса 

грађана и обезбеђивања сигурности имовине Предузећа и 
других правних лица, Градско веће на предлог Управног 
одбора утврђује минимум процеса рада. 

 
Члан 15. 

 
Предузеће има својство правног лица и има право да 

у правном промету закључује уговоре и друге правне 
послове, као и да предузима и друге правне радње у 
оквиру своје делатности и из тих односа преузима  
права и обавезе. 

 
Члан 16. 

 
Предузеће одговара за своје обавезе целокупном 

својом имовином. 
Чланови управе Предузећа и Надзорног одбора 

одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују 
Предузећу, повериоцима и оснивачу у случајевима и 
под условима утврђеним законом. 

 
 
VII  -  ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 17. 
 
Органи Предузећа су Управни одбор, Надзорни 

одбор и директор. 
Управни одбор и директор чине управу Предузећа. 
Управни одбор има председника и четири члана. 
Председника и чланове Управног одбора Предузећа 

именује и разрешава Скупштина града. 
Председник Управног одбора има заменика кога 

одређује Скупштина, актом о именовању Управног 
одбора. 

Један члан Управног одбора именује се из реда 
запослених. 

Представник запослених предлаже се на начин 
предвиђен Статутом. 

 
Члан 18. 

 
Мандат Управног одбора траје четири године. 
Председник и чланови Управног одбора могу бити 

разрешени и пре истека мандата. 
 

Члан 19. 
 
Управни одбор у складу са Законом: 

1. доноси Статут, 
2. одлучује о статусним променама, 
3. доноси дугорочни и средњорочни план рада и 

развоја и годишњи програм пословања, 
4. утврђује пословну политику,  
5. усваја извештаје о пословању предузећа и 

годишњи обрачун, 
6. одлучује о расподели добити и  сношењу 

ризика, 
7. одлучује о улагању капитала, 
8. одлучује о повећању и смањењу основног 

капитала, 
9. одлучује о оснивању зависног друштва 

капитала, 
10. доноси инвестиционе програме, и програме и 

критеријуме за инвестициона улагања, 
11. одлучује о трајној пословној сарадњи и 

повезивању са другим предузећима,  
12. одлучује о оснивању зависног друштва 

капитала, 
13. одлучује о прибављању и отуђењу имовине 

Предузећа веће вредности која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег интереса, 

14. одлучује о давању  гаранција, авала, јемства, 
залога и других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира његове делатности од општег интереса,  

15. доноси одлуку о ценама услуга и накнада, 
16. доноси Правилник о опшим условима за 

пружање услуга,  
17. одлучује о издавању, продаји и куповини 

акција, као и продаји удела у Јавном предузећу или 
куповини удела у другом предузећу, односно 
привредном друштву, 

18. доноси инвестиционе одлуке, 
19. утврђује зараду директора и накнаду за рад 

председника и чланова Управног одобра и председника 
и чланова Надзорног одбора и 

20. врши и друге послове утврђене овом Одлуком 
и Статутом. 

 
Члан 20. 

 
Надзорни одбор има председника и два члана. 
Председника и чланове Надзорног одбора 

Предузећа именује и разрешава Скупштина града, на 
време од четири године. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда 
запослених. 

Представник запослених предлаже се на начин 
предвиђен Статутом. 

 
Члан 21. 

 
Надзорни одбор:   
1. Врши надзор над пословањем,  
2. Прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и 

предлог за расподелу добити. 
 
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси 

Градском већу,  извештај о извршеном надзору.  
Извештај из става  2. овог члана Надзорни одбор, 

истовремено доставља Управном одбору. 
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Члан 22. 
 
Директора Предузећа именује и разрешава 

Скупштина града на основу конкурса, а по 
прибављеном мишљењу Управног одбора Предузећа. 

Мандат директора траје четири године. 
Управни одбор Предузећа расписује конкурс за 

именовање директора. 
 

Члан 23. 
 
За директора Предузећа може бити именовано лице 

које испуњава услове утврђене  Законом и Статутом 
Предузећа. 

За вршиоца дужности директора може бити 
именовано лице које испуњава услове за именовање 
директора Предузећа. 

 
Члан 24. 

 
Директор Предузећа:  
1. представља и заступа Предузеће,  
2. организује и руководи процесом рада и води 

пословање Предузећа,  
3. одговара за законитост рада  Предузећа,  
4. предлаже програм рада  и план развоја и 

годишњи програм пословања и предузима мере за 
њихово спровођење,  

5. подноси финансијске извештаје, извештаје о 
пословању и годишњи обрачун,  

6. извршава одлуке Управног одбора,  
7. доноси Акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места,  
8. врши и друге послове одређене законом, овом 

одлуком и Статутом. 
 
VIII  -  УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И  
                ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 
 

Члан 25. 
 
Добит Предузећа распоређује се: 
- за повећање основног капитала; 
- за резерве Предузећа, 
- за зараде запослених.  
Део средстава по основу добити усмерава се 

оснивачу на начин утврђен Програмом и уплаћује се на 
рачун прописан за уплату јавних прихода. 

Расподела  добити вршиће се по завршетку пословне 
године  по усвајању годишњег обрачуна. 

 
Члан 26. 

 
Губитак Предузећа се покрива из средстава резерви 

Предузећа. 
 
IX  -  ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
 

Члан 27. 
 
Предузеће заступа и представља директор. 

Директор има право заступања према трећим 
лицима без ограничења. 

Директор  може на основу пуномоћја пренети право 
за заступање на друго лице. 

 
 
X  -  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 
 

Члан 28. 
 
Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на 

дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.  
За сваку календарску годину Предузеће доноси 

годишњи програм пословања и доставља га Скупштини  
града ради давања сагласности најкасније до 1. децембра 
текуће године за наредну годину. 

Програм се сматра донетим када на њега да 
сагласност Скупштина града. 

Програм садржи нарочито: планиране изворе 
прихода и позиције расхода по наменама; планирани 
начин расподеле добити Предузећа; елементе за 
целовито сагледавање политике цена производа и 
услуга, као и политике зарада и запослености у 
Предузећу, који се утврђују у складу са политиком 
пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада 
Републике Србије  за годину за коју се програм доноси; 
критеријуме за коришћење средстава за помоћ, 
спортске активности, пропаганду и репрезентацију као 
и критеријуме за одређивање накнаде за рад  
председника и чланова Управног одбора и председника 
и чланова Надзорног одбора. 

 
 
XI - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 29. 
 
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје 

делатности, обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне срдине,  и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају природне и 
радом створене вредности животне средине у складу са 
Законом. 

 
 
XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
  
Статут Јавног предузећа донеће Управни одбор у 

року од 60 дана,  од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 31. 
  
До именовања директора Предузећа у складу са 

Статутом Скупштина града ће посебним решењем 
именовати вршиоца дужности директора. 

Вршилац дужности директора Предузећа обавиће 
припреме за доношење Статута, поднети пријаву за 
упис у привредни регистар и обавити друге послове за 
почетак рада Јавног предузећа. 
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Члан 32. 
 
Акт о систематизацији послова и задатака донеће  

директор у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
Статута Предузећа. 

 
Члан 33. 

 
Права и обавезе из радног односа, цена рада, 

накнаде и киритеријуми за расподелу зараде 
запослених у Предузећу утврђују се колективним 
уговором у складу са законом. 

 
Члан 34. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје важи 

Одлука о оснивању стамбене агенције града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 5/2010). 

  
Члан 35. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у   "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-187/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
281 
На основу члана 4.  став 3. Закона о комуналним 

делатностима  ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011) и члана 
19. тачка 6. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
   

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  
 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређују се комуналне делатности од 
локалног интереса и уређују услови и начин обављања 
свих комуналних делатности на подручју града  
Крушевца.  

 
Члан 2. 

 
Комуналне делатности одређене Законом о 

комуналним делатностима су:   
1. снабдевање водом за пиће, 
  
2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 

вода, 
  
3. производња и дистрибуција топлотне енергије,  
 
4. управљање комуналним отпадом, 

5. градски и  приградски превоз путника,  
 
6. управљање гробљима и погребне услуге, 
 
7. управљање јавним паркиралиштима, 
 
8. обезбеђивање јавног осветљења, 
 
9. управљање пијацама, 
 
10. одржавање улица и путева, 
 
11. одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
 
12. одржавање јавних зелених површина, 
 
13. димничарске услуге, 
 
14. делатност зоохигијене. 
 
Поред комуналних делатности из става 1. овог 

члана, као комуналне делатности одређују се и:  
 
1. одржавање јавних бунара и чесми,  
2. одржавање јавних купатила и јавних WC-а,  
3. одржавање депонија, 
4. чишћење снега и леда са јавних површина. 
 

Члан 3. 
 

За обављање комуналне делатности Град оснива 
јавна комунална предузећа или њихово обављање 
поверава привредном друштву, предузетнику или 
другом привредном субјекту.  

Комуналне делатности из члана 2. став 1. тачке 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 9 11, 12, 14.  и став 2. тачке 1, 2. 3. и  4. обављају 
јавна комунална предузећа чији је оснивач град 
Крушевац, а за све остале комуналне делатности могу се 
основати јавна комунална предузећа или се њихово 
обављање може поверити другом привредном друштву, 
предузетнику или другом привредном субјекту. 

 
Члан 4. 

 
Поверавање обављања комуналних  делатности 

врши се уговором,  на период од 5 година, осим за 
обављање делатности јавног осветљења за коју се 
уговор закључује са предузећем за дистрибуцију 
електричне енергије, непосредном погодбом.  

Поверавање  обављања комуналне делатности врши 
се на основу одлуке Скупштине града о начину 
обављања комуналне делатности и уговора о 
поверавању, осим када се оснива јавно предузеће. 

На поступак поверавања обављања комуналне 
делатности, када вршилац добија право да финсирање 
обављања комуналне делатности обезбеђује у целости 
или делимично наплатом накнаде од корисника услуга, 
примењују се одредбе Закона којим се уређују 
концесије и ове одлуке. 

Уколико је одлуком о начину обављања комуналне 
делатности предвиђено да ће комуналну делатности 
обављати јавно предузеће, не постоји обавеза 
спровођења поступка  из претходног става, већ се 
вршилац комуналне делатности може одредити у 
одлуци о начину обављања комуналне делатности. 
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На поступак поверавања комуналне делатности чије се 
финасирање врши из буџета града примењују се одредбе 
закона којим се уређују јавне набавке и ова одлука.  

 
Члан 5. 

 
Одлуку о поверавању обављања комуналне 

делатности доноси Скупштини града на предлог 
Градског већа града  Крушевца.  

 Предлог  из става  1. садржи:   
- комуналну делатност која се поверава,   
- подручје на коме ће се комунална делатност 

обављати,  
- рок на који се делатност поверава,   
- услове које треба да испуњава вршилац комуналне 

делатности за обављање те делатности,   
- обавезу вршиоца комуналне делатности да понуди 

цену по којој ће обављати делатност,  
- начин финансирања обављања комуналне делатности  

и  
- друге неопходне елементе одређене законом.   
 
  
II – ПОСТУПАК ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ 
       ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ  
       ИЗ ЦЕНЕ УСЛУГА 
 

Члан 6. 
 

Када је одлуком Скупштине града о начину 
обављања комуналне делатности предвиђено да се 
комунална делатност финансира из цене услуга, 
Градско веће образује Комисију која предлаже  садржај 
јавног огласа и припрема неопходну  тендерску 
документацију. 

 
Градско веће расписије оглас о јавном тендеру  који 

садржи: 
 
- предмет јавног тендера – комунална делатност чије 

се обављање поверава и подручје на коме се делатност 
обавља, 

 
- све елемента Одлуке скупштине града о начину 

обављања комуналне делатности, 
 
- датуме и рокове  за учешће  на јавном тендеру, с 

тим што тај рок не може бити краћи од 45 дана од дана 
објављивања огласа о јавном тендеру, 

 
- критеријуме за учешће на јавном тендеру – опште 

и  посебне услове које вршилац комуналне делатности  
мора да испуњава и  

 
- правила према којима се јавни тендер спроводи, 
 
-  рок и начин достављања понуде (под шифром или 

пуним називом понуђача), 
 
- обавештење о датуму, времену и месту отварања 

приспелих понуда  на јавни тендер, 
 
- рок у ком се понуда на јавни тендер може повући, 
 
- податке о облику и висини депозита, 
 

- име лица задуженог за давање информација 
релевантних за поступак јавног тендера. 

 
Оглас о јавном тендеру објављује се у Службеном 

листу града Крушевца, дневној штампи и другим 
средствима јавног информисања.  

 
Члан 7. 

 
Комисија води записник о току поступка јавног 

тендера у скаду са Законом и одредбама ове Одлуке и 
дужна је да најкасније у року од 60 дана од дана  
отварања  понуда достави Градском већу извештај о 
спроведеном јавном тендеру са образложеним 
предлогом о избору  понуђача који је дао најповољнију 
понуду, записником и другом документацијом о 
спроведеном јавном тендеру.  

 
Члан 8. 

 
Одлуку о одређивању вршиоца комуналне делатности  

доноси Градско веће у року од 30 дана од дана пријема 
извештаја Комисије о спроведеном јавном тендеру. 

Учесник на јавном тендеру има право приговора на 
законитост спроведеног поступка  у року од 15 дана од 
дана пријема обавештења  о резултату јавног тендера. 

Приговор се подноси Градском већу, које о поднетом 
приговору одлучује у року од 15 дана од дана пријема 
приговора.   

 
Члан 9. 

 
По правноснажности Одлуке о одређивању вршиоца 

комуналне делатности закључује се Уговор о  
поверавању комуналне делатности у писменој форми.  

 
III –  ПОСТУПАК  ПОВЕРАВАЊА 
          КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ  
         ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
 

Члан 10. 
  
Када је одлуком Скупштине града о начину обављања 

комуналне делатности предвиђено да се комунална 
делатност финансира из буџета Града, Градско веће доноси 
одлуку о покретању поступка јавне набавке у складу са 
предвиђеним средствима у буџету Града за ту намену и 
формира Комисију која припрема конкурсну 
документацију, објављује оглас јавне набавке, спроводи 
поступак  и доставља извештај о стручној оцени понуда у 
складу са Законом, на основу  чега Градско веће доноси 
одлуку о избору најповољније понуде. 

Са понуђачем чија је понуда изабрана као 
најповољнија закључује се уговор о јавној набавци. 

   
 IV- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МИНИМУМА ПРОЦЕСА 
            РАДА У КОМУНАЛНИМ 
            ДЕЛАТНОСТИМА 

 
Члан 11. 

 
Јавна комунална предузећа, привредна друштва, 

предузетници и други привредни субјекти  којима је 



452                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  10                                      25.12.2012.  

 

поверено обављање комуналних делатности (у даљем 
тексту: вршиоци комуналне делатности) су дужни да 
организују свој рад и пословање на начин којим се 
обезбеђује: 

1. трајно и несметано пружање комуналних услуга 
корисницима под условима и на начин уређен законом, 
прописима и стандардима, донесеним на основу закона, 

2. прописани или уговорени обим и квалитет 
комуналних услуга који подразумева тачност у погледу 
рокова, сигурност корисника у добијању услуга и 
здравствену и хигијенску исправност у складу са 
позитивним прописима, 

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите 
комуналних објеката, постројења и опреме који служе 
за обављање комуналних делатности и 

4. развој и унапређење квалитета и врсте комуналних 
услуга, као и унапређење организације и ефикасности 
рада. 

 
Члан 12. 

 
Вршиоци комуналне делатности дужни су да, 

посебним актом пропишу минимум просеца рада, 
потребан број и структуру радника и опреме као и ред 
првенства у снабдевању за случај прекида у 
производњи комуналних производа или пружању 
комуналних услуга због непредвиђених околности 
(хаварије, елементарне непогоде и др.) или штрајка.  

На акт из претходног става сагласност даје Градско 
веће.  

Уколико предузеће односно предузетник у случају 
прекида или поремећаја у производњи комуналних  
производа или пружању комуналних услуга из разлога 
предвиђених у ставу 1. не обезбеди утврђени минимум 
просеца рада, Градско веће ће на терет тог вршиоца 
комуналне делатности привремено обављање појединих 
комуналних делатности обезбедити ангажовањем другог 
предузећа, предузетника или физичког лица.  

 
Члан 13. 

 
Пружање комуналних услуга не може да се ускрати 

кориснику, осим у случајевима и под условима 
утврђеним Законом када корисник:  

 
1. изврши прикључење на комуналну мрежу без 

претходно прибављеног одобрења,  
2. користи услугу противно прописима,  
3. неосновано омета друге кориснике услуга,  
4. не плати комуналну услугу у утврђеном року,  
5. ненаменски користи комуналну услугу у време 

снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о 
чему је корисник благовремено обавештен. 

 
За комуналне услуге из чл. 2. ст. 1 тачке 1.- 4. рок из 

става 1 тачка 4. не може бити краћи од 60 дана, почев 
од дана доспелости првог неплаћеног потраживања. 

У случајевима из става 1. вршилац комуналне 
делатности писмено ће обавестити корисника  да су се 
стекли услови због којих може привремено да му се 
ускрати испорука комуналног производа или пружање 
комуналних услуга и одреди примерени рок за 
испуњење обавезе. За комуналне услуге  из члана 2 став 

1. тачке 1-4, рок из става 1. тачка 4. овог члана не може 
бити краћи од 60 дана  почев од дана доспелости првог 
неплаћеног потраживања.  

Уколико корисник услуга не поступи у складу са 
обавештењем из претходног става, обуставиће му се 
даља испорука комуналних производа односно 
пружање комуналних услуга.  

Да би се наставило пружање комуналних услуга по 
престанку разлога због којих је обустављено корисник 
је дужан да вршиоцу комуналне делатности надокнади 
неопходне трошкове прекида и поновног успостављања  
услова за наставак пружања комуналних услуга.  

Вршилац комуналне делатности је дужан, да 
најкасније у року од 2 дана, по измирењу дуга за 
извршену комуналну услугу и  плаћене накнаде за 
поновно прикључење, настави пружање услуге 
кориснику. 

 
Члан 14. 

 
Вршилац комуналне делатности дужан је најмање 

једанпут годишње да поднесе извештај о пословању 
Градском већу.  

Град Крушевац и вршилац комуналне делатности 
дужни су да у законском року доставе надлежном 
Министарству извештај у вези са обављањем 
комуналних делатности у претходној години. 

 
V - ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  
 

Члан 15. 
 

Цене комуналних услуга које плаћају непосредни 
корисници утврђују вршиоци комуналне делатности на 
основу елемената за образовање цена утврђених 
Законом о комуналним делатностима.  

Одлуку о висини и промени цена комуналних услуга 
доноси вршилац  комуналних услуга. Уз захтев за 
давање сагласности вршилац комуналних услуга 
доставља образложење које нарочито садржи разлоге за 
промену и детаљну структуру предложене цене. 

Захтев из претходног става са образложењем се 
објављује на огласној табли Градске управе, као и у 
електронском облику путем интернета, најмање 15 дана 
пре доношења одлуке. 

Сагласност на утврђене цене  за комуналне услуге 
из члана 2 став1. тачке 1-8, осим превоза посмртних 
остатака умрлог, даје Градско веће, имајући у виду 
усклађеност цена комуналних услуга са принципима 
утврђених законом.  

При формирању цена комуналних услуга за које није 
потребна сагласност Градског већа, вршиоци комуналних 
делатности дужни су да се придржавају методологије 
утврђене законом  и уговором о поверавању. 

 
VI - СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 
        КАТЕГОРИЈА  КОРИСНИКА 
        КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

Члан 16. 
 

Градско веће града Крушева може  посебним 
Правилником одредити одређене категорије  корисника 
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комуналних услуга којима ће се субвенционирати цене 
комуналних услуга (плаћање накнаде за утрошену 
топлотну енергију, утрошену воду и изношење смећа), 
начин остваривања овог права, као и висину 
субвенције,  сходно предвиђеним средствима у буџету 
града за те намене. 

Град Крушевац је дужан да надокнади субвенцио-
нирани део цене вршиоцима комуналне делатности. 

Одлуком Скупштине града о начину обављања 
комуналне делатности и уговором о поверавању може 
бити предвиђено да  се субвенционирани износи цене 
за одређене  категорије корисника неће надокнађивати  
вршиоцу комуналне делатности. 

 
 
VII - САРАДЊА СА ПОЛИЦИЈОМ И   
         КОМУНАЛНОМ ПОЛИЦИЈОМ 
 

Члан 17. 
 

Вршилац комуналне делатности у обављању 
послова сарађује са полицијом, комуналном полицијом 
и комуналном инспекцијом, у складу са законом. 
Сарадња обухвата нарочито међусобно обавештавање, 
размену информација, размену података, пружање 
непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и 
активности од значаја за обављање комуналне 
делатности.  

 
 
VIII - НАДЗОР 
 

Члан 18. 
 

Инспецкијски надзор над спровођењем ове Одлуке  
врши Одељење за инспекцијске послове Градске управе 
града Крушевца преко комуналног инспектора. 

Надзор над радом вршилаца комуналне делатности 
врши Градска управа  града Крушевца преко Одељења 
за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове.  

У вршењу инспекцијског надзора комунални 
инспектор предузима  мере предвиђене законом. 

 
 
IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 19. 
 

Јавна комунална предузећа основана пре ступања на 
снагу Закона о комуналним делатностима ("Службени 
гласник РС" бр. 16/97) настављају са радом и 
обављањем делатности за које су основана.  

 
Члан 20. 

 
Јавна комунална предузећа су дужна да сукцесивно 

преузимају послове које су до сада у области 
комуналних делатности обављале месне заједнице и да 
исте преузму у року од једне године од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 

 
 
 

Члан 21. 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналним делатностима („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 1/09 - пречишћен текст). 

 
Члан 22. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном  листу  града Крушевца“. 
     

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1487/2012                          ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
 
 
282 
На основу члана 141. Закона о спорту („Сл. гласник 

РС“ број 24/2011) и чл 19. Статута града Крушевца 
(''Сл. лист града Крушевца'' број 8/08 и 5/11),  

Скуштина града Крушевца, на седници одржаној 
24.12.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ГРАНА   

И СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 1. 
 
Одлуком о категоризацији спортских грана (спортови 

и спортске области) и спортских организација на 
територији града Крушевца (у даљем тексту Одлука), 
утврђују се општи услови које спортска организација 
или клуб мора да испуњава као корисник буџетских 
средстава, критеријуми на основу којих се врши 
категоризација спортова и критеријуми за расподелу 
средстава. 

 
 
II - ОПШТИ УСЛОВИ  
 

Члан 2. 
 

Категоризација спортских грана на територији града 
Крушевца, у смислу ове Одлуке, врши се на основу 
Националне категоризације спортских грана. 

Категоризација спортских организација (клубова) 
односи се  на спортске  организације (клубове),  које се 
налазе у систему такмичарског спорта и то:  

1. Спортске организације (клубови) из олимпијске 
гране спорта (спортска грана-редовни члан  Олимпиј-
ског комитета Србије) чија је спортска грана посре-
дством међународне светске федерације редовни члан 
Међународног олимпијског комитета –МОК-а).  
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2. Спортске организације (клубови) из неолимпијске 
гране спорта уз услов да је спортска грана препозната 
од стране Министарства омладине и спорта Републике 
Србије, Спортског Савеза Србије и да је преко 
међународне светске федерације препозната од стране 
Међународног комитета-МОК-а тј.да је члан АРИСФ-а 
и ГАИСФ-а (Међународних федерација придружених и 
препознатих спортова од стране МОК-а). 

Општи услови за улазак у систем категоризагије, 
спортских организација (клубова) је да  морају  бити 
чланови националних  гранских федерација које су од  
општег интереса у области спорта у Републици Србији 
по Правилнику о националним гранским спортским 
савезима преко којих се остварује  општи  интерес у 
области спорта у Републици Србији (Министарства  
омладине и спорта Републике Србије).  

 
III – КАТЕГОРИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ ГРАНА 
         (СПОРТОВИ И СПОРТСКЕ ОБЛАСТИ)    
 

Члан 3. 
 

Овом Одлуком утврђује се категоризација за следеће 
спортске гране: 

  
ОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ  

1. Атлетику 
2. Бадминтон 
3. Бициклизам 
4. Бокс 
5. Ватерполо 
6. Гимнастику 
7. Кошарку 
8. Летеће мете 
9. Одбојку 

10. Пливање 
11. Рагби 
12. Рукомет 
13. Синхроно пливање 
14. Стони тенис 
15. Стрељаштво 
16. Теквондо 
17. Тенис 
18. Фудбал 
19. Џудо 
20. Скијање 

 
 

  
НЕОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ  
 

1. Аикидо 
2. Аутомобилизам и картинг 
3. Боди - билдинг 
4. Бриџ 
5. Карате 
6. Кик бокс 
7. Куглање 

8. Планинарство 
9. Плес 

10. Подводне активности 
11. Спортски риболов 
12. Шах 
13. Специјалну олимпијаду 

 
Члан 4. 

 
Скраћенице које ће се користити у тексту ове 

Одлуке, односе се на: 
 
МОК Међународни олимпијски комитет 

АРИСФ Association of IOC Recognised International 
Sports Federations 
Асоцијација спортских федерација 
препознатих од стране међународног 
олимпијског комитета.  

ГАИСФ General Association of International Sports 
Federations 
Асоцијација интернационалних спортских 
федерација  

ОИ Олимпијске игре 
СП Светско првенство  
ЕП Европско првенство 
БП Балканско првенство 
ЕYOF European Youth Olympic Festival – Европско 

првенство за млађе категорије 
(испод 18 година) 

1М прво место 
1П прва половина 
2П друга половина 
М медаља 

 
Члан 5. 

 
Основни критеријуми категоризације спортских 

грана (спортови и спортске области) су:  
1. Национални друштвени значај  
2. Локална тарадиција   
3. Локална медијска заступљеност   
4. Утицај на учеснике    
- моторички 
- психолошки 
- социјални 
- здравствени 
- васпитни 
5. Популарност   
6. Остварени резултати   
- Национални I – највиши државни ранг 
- Национално II – нижи државни ранг  
7. Заступљеност припадника клуба у националним 

савезима     
8. Организациони захтеви  
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Члан 6. 

 
Основни критеријуми утврђени тачком 5. ове Одлуке, разврставају се на следећи начин: 

 

Критеријуми за категоризацију спортских грана  (параметри) 

1. Национални друштвени значај 
   

Укупно 15 бодова I нивоа  15 бодова 
II нивоа  10 бодова 
III нивоа    5 бодова 

2. Локална традиција Укупно 12 бодова 5–9 година    3  бода 
10-20 година    6  бодова 
20-30 година  8 бодова 
30-40 година  10 бодова 
> 40 година  12 бодова 

3. Локална медијска пропраћеност Укупно 2 бода стална  2 бода 
повремена  1  бод 

4. Утицај на учеснике 
 

 

Укупно 15 бодова целовит  15 бодова 
делимичан  10 бодова 
незнатни  5 бодова 

5. Популарност 
 
 

Укупно 6 бодова 
 

велика  6 бодова 
средња  4 бода 
мала  2 бода 

6. Остварени резултати 
    екипно и појединачно 
I – IV место 100% 
V – VIII место 50% 

Укупно 40 бодова ОI, СП  40  бодова 
СП,ЕП  35  бодова 
ЕП,МП  30  бодова 
БП  25  бодова 
Национално I  10  бодова 
Нацинално II  4   бода 

7. Заступљеност у нац. Савезима Укупно 7 бодова 
(збирно) 

национални фукционер 3 бода 
 тренер 1 бод 
регионални фукционер 2 бода 
 тренер 1 бод 

8. Организациони захтеви Укупно 3 бода високи  1 бод 
просечан  2 бода 
ниски  3 бода 

                укупно бодова Укупно 100 бодова  
 

 
Члан 7. 

 
На основу критеријума – параметара, из члана 5. ове Одлуке, спортске гране су разврстане у V категорија  

 

I категорија II категорија III категорија IV категорија V категорија 
Специјална  
олимпијада 

Ватерполо Тенис Синхроно 
пливање 

Стрељаштво 

Рукомет Карате Стони тенис Кик бокс Спортско пењање 
Фудбал Џудо Риболов Ауто – мото Смучање 
Атлетика Планинарење Бокс Боди билдинг Летеће мете 
Гимнастика Куглање Бициклизам Подводни спорт  
Кошарка  Плес Бриџ  
Одбојка  Рагби   
Бадминтон  Шах   
Пливање  Теквондо   
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IV - КАТЕГОРИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 8. 
 
 За категоризацију спортских организација утврђују се критеријуми за оцену годишњих и посебних 
програма  спортских организација, и то: 
 

Р 
бр. Критеријуми 

Број бодова 
Олимпијски 
спортови 

Неолимпијски 
спортови 

1 Статус спорта на националном и међународном плану 10 5 

2 Традиција клуба у граду 10 10 

3 Ранг такмичења 22 22 

4 Постигнути резултати  50 35 

5 Број адекватних стручњака са адекватним образовањем 8 8 

 УКУПНО 100 80 
 

Члан 9. 
 

Статус спортских организација на националном и међународном плану утврђује се на следећи начин: 
 
   а) Основни критеријум  
 

Р. 
бр. 

Критеријум Број бодова 

1. Клубови из олимпијских спортских грана од 2 до 10 
2. Клубови из спортских грана које су препознате 

од стране МОК-а (чланови АРИСФ-а, ГАИСФ-а) од 1 до 5 
 

 
 б) Додатни критеријуми 
 
Р. 
бр. 

Критеријум 
Мах број 
бодова 

I 

Спорт. удружења (клубови) из олимпијске гране спорта 
 

10 

1 Клубови из спортских грана категорисаних у I групу спортова  10 
2 Клубови из спортских грана категорисаних у II групу спортова  8 
3 Клубови из спортских грана категорисаних у III групу спортова  6 
4 Клубови из спортских грана категорисаних у IV групу спортова  4 
5 Клубови из спортских грана категорисаних у V групу спортова  2 
6 Клубови из осталих категорисаних спортских грана  2 

  
Спортска удружења (клубови) из неолимпијске гране спорта 

 

 

5 

1 Клубови из спортских грана категорисаних у I групу спортова  5 
2 Клубови из спортских грана категорисаних у II групу спортова  4 
3 Клубови из спортских грана категорисаних у III групу спортова  3 
4 Клубови из спортских грана категорисаних у IV групу спортова  2 
5 Клубови из спортских грана категорисаних у V групу спортова  1 
6 Клубови из осталих категорисаних спортских грана  1 

 
Члан 10. 
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Традиција  спортских организација у Граду, утврђује се на следећи начин: 

 

Р. 
бр. 

Критеријум 
Максималан број 

бодова 

1 Клубови основани пре 50 и више година 10 

2 Клубови од 25 до 49 година традиције 8 

3 Клубови од 5 до 24 година традиције 6 

4 Клубови од 3 до 4 године традиције 4 

 

Члан 11. 
 

Ранг такмичења  спортских организација (екипни спортови) у граду, утврђује се на следећи начин: 
 
 

ЕКИПНИ СПОРТОВИ  постоји следећи ниво (ранг) такмичења: 
  

СЕНИОРИ ЈУНИОРИ – КАДЕТИ - ПИОНИРИ 

I ниво 
Општинске лиге 

 

I ниво 
Општинска, међуопштинска, регионална, квал. 

за највиши  државни ранг такмичења. 
II ниво 

Међуопштинске лиге (окружне ...) 
II ниво 

Највиши државни ранг такмичења. 
III ниво 

Регионалне (покрајинске, међуокружне, III лига ...) 
IV ниво 
II лиге 
V ниво 
I лиге 

VI ниво 
Националне лиге највишег ранга (Супер лига, „А“ лига) 

 
*Напомена сениори: У екипним спортовима код сениора где нема „Супер лиге“ и „А“ лиге, као највиши ранг 

се признаје I лига Србије (V ниво).  
 
 

Максимални број бодова је 22, бодови се сабирају! 
 

Екипни Сениори Екипни Јуниори Кадети Пионири Мах бодова 

VI ниво 10 II ниво 6 4 2 

22 

V ниво 8 I ниво 3 2 1 
IV ниво 6  
III ниво 4 
II ниво 3 
I ниво 2 

 
* Напомена сениори: У случају да у екипном спорту код сениора постоје четири нивоа такмичења (уколико је 

IV ниво највиши ранг такмичења тј. VI ниво из табеле бр. 3), предвиђени  број бодова се умањује за 10%, уколико 
има три нивоа 20%, уколико има два нивоа 30%. 

 
* *Напомена јуниори, кадети, пионири: Нема умањења. 

Члан 12. 
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Ранг такмичења  спортских организација (појединачни спортови) у граду, утврђује се на следећи начин: 
 
 
 

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ постоје следећи нивои (рангови) такмичиња: 
 
 

СЕНИОРИ ЈУНИОРИ – КАДЕТИ - ПИОНИРИ 

 
I ниво 

Градско/општинско 
(међуопштинско) првенство 

 

I ниво 
Општинска, међуопштинска, регионална, квал. 

за највиши  државни ранг такмичења. 

 
II ниво 

Окружно/регионално-покрајинско првенство 

II ниво 
Највиши државни ранг такмичења. 

 
III ниво 

Државно првенство 
 
 

 Сениори Јуниори Кадети  Пионири Мах бодова 

III ниво 10 6 4 2 

22 II  ниво 7 3 2 1 

I  ниво 4  
 
* Напомена:  У појединачним спортовима код сениора, ако постоје само два нивоа такмичења (уколико је II 

ниво највиши ранг такмичења тј. III ниво из табеле бр. 4), број бодова се умањује за 20%,  ако има само један ниво 
такмичења, број бодова се умањује за 40% од максималног броја бодова.  

 
Члан 13. 

 
Остварени резултати спортских организација (олимпијска група екипних спортова) у Граду, утврђује се на 

следећи начин 
 

СЕНИОРИ ЈУНИОРИ – КАДЕТИ - ПИОНИРИ 

I ниво 
Општинске лиге 

I ниво 
Општинска, међуопштинска, регионална, 
квал. за највиши  државни ранг такмичења. 

II ниво 
Међуопштинске лиге (окружне ...) 

II ниво 
Највиши државни ранг такмичења. 

III ниво 
Регионалне (покрајинске, међуокружне, III лига ...) 

IV ниво 
II лиге 
V ниво 
I лиге 

VI ниво 
Националне лиге највишег ранга (Супер лига, „А“ лига ...) 

 
Узима се најбољи резултат једне екипе за укупно бодовање (бодови се не сабирају). 
 

ЗА КЛУБОВЕ ОЛИМПИЈСКЕ ГРУПЕ ЕКИПНИХ СПОРТОВА 
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Рб Екипни спортови 
Сениори 

I место I половина II половина 
1 VI ниво 45 40 30 
2 V  ниво 40 30 25 
3 IV ниво 30 25 20 
4 III ниво 25 20 15 
5 II  ниво 20 15 10 
6  I  ниво 15 7 5 

Освојена титула првака државе у 
прошлости (сениори) +5 бодова 

Рб Екипни спортови 
Јуниори Кадети Пионири 

1М 1П 2П 1 М 1П 2П 1 М 1П 2П 
1 II ниво 30 25 20 25 20 15 20 15 10 
2 I ниво 15 11 8 13 10 7 12 9 6 

Освојена титула првака државе у 
прошлости (јуниори) 

+3 бода / 

 
* Напомена сениори:  У случају да у екипном спорту код сениора постоје четири нивоа такмичења (уколико је 

IV ниво највиши ранг такмичења тј. VI ниво из табеле бр. 5), максималан број бодова се умањује за 10%, уколико 
има три нивоа 20%, уколико има два нивоа 30%. 

 
**Напомена: Додавањем бодова за освојену титулу првака државе у прошлости се одаје признање клубовима у 

локалној средини за значајан допринос афирмацији града у протеклом периоду и ти резултати морају остати 
трајно забележени на овај начин.  
 

Члан 14. 
 

Остварени резултати спортских организација (олимпијска група појединачних  спортова) у граду, утврђује се 
на следећи начин: 

 
ЗА КЛУБОВЕ ОЛИМПИЈСКЕ ГРУПЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ СПОРТОВА 

 
СЕНИОРИ ЈУНИОРИ – КАДЕТИ – ПИОНИРИ 

I ниво 
Градско/општинско 

(међуопштинско) првенство

I ниво 
Општинска, међуопштинска, регионална, квал. 

за највиши  државни ранг такмичења.
II ниво 

Окружно/регионално- покрајинско првенство
II ниво 

Највиши државни ранг такмичења.
III ниво 

Државно првенство 
 
 
 

Рб Појединачни спортови Сениори 
5 и више медаља 3 – 4 медаље 1-2 медаље

1 III ниво 45 40 30 
2 II ниво 30 25 20 
3 I ниво 20 15 10 

Медаља са: БП, ЕП, СП, ОИ +5 бодова 

Рб Појединачни спортови 
Јуниори Кадети Пионири 

5+М 3-4М 1-2М 5+М 3-4М 1-2М 5+М 3-4М 1-2М 
1 II ниво 30 25 20 25 20 15 20 15 10 
2 I ниво 15 11 8 13 10 7 12 9 6 

Медаља са: БП EYOF, ЕП, СП +3 бода / 
 
 Напомена: У појединачним спортовима код сениора ако постоје само два нивоа такмичења (уколико је II 

ниво највиши ранг такмичења тј. III ниво из табеле бр. 6), број бодова се умањује за 20%, а ако има само 
један ниво такмичења, број бодова се умањује за 40% од максималног броја бодова.  

Члан 15. 
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Остварени резултати спортских организација (неолимпијска група екипних спортова) у Граду, утврђује се на 
следећи начин 
 

ЗА КЛУБОВЕ ИЗ НЕОЛИМПИЈСКЕ ГРУПЕ  
ЕКИПНИХ СПОРТОВА 

 

СЕНИОРИ ЈУНИОРИ – КАДЕТИ - ПИОНИРИ 

I ниво 
Општинске лиге 

 

I ниво 
Општинска, међуопштинска, регионална, квал. за 

највиши  државни ранг такмичења.
II ниво 

Међуопштинске лиге (окружне ...)
II ниво 

Највиши државни ранг такмичења.
III ниво 

Регионалне (покрајинске, међуокружне, III лига ...)
IV ниво 
II лиге 
V ниво 
I лиге

VI ниво 
Националне лиге највишег ранга (Супер лига, „А“ лига ...)
 
 

 

Рб 
Неолимпијски екипни 

спортови 
Сениори 

I место I половина II половина 

1 VI ниво 30 25 20 
2 V  ниво 25 20 15 
3 IV ниво 20 15 10 
4 III ниво 15 10 8 
5 II  ниво 10 8 6 
6  I  ниво 8 6 5 

Освојена титула првака државе у 
прошлости (сениори) 

+5 бодова 

Рб 
 

Неолимпијски екипни 
спортови 

 
Јуниори 

 
Кадети 

 
Пионири 

1М 1П 2П 1М 1П 2П 1 М 1П 2П 
1 II ниво 25 20 15 20 15 10 15 10 5 
2 I ниво 11 8 5 10 7 4 9 6 3 

Освојена титула првака државе у 
прошлости (јуниори) 

+3 бода / 

 
* Напомена сениори:  У случају да у екипном спорту код сениора постоје четири нивоа такмичења (уколико је 

IV ниво највиши ранг такмичења тј. VI ниво из табеле бр. 7), максималан број бодова се умањује за 10%, уколико 
има три нивоа 20%, уколико има два нивоа 30%. 

 
*Напомена: Додавањем бодова за освојену титулу првака државе у прошлости се одаје признање клубовима у 

локалној средини за значајан допринос афирмацији града у протеклом периоду и ти резултати морају остати 
трајно забележени на овај начин.  

Члан 16. 
 

Остварени резултати спортских организација (олимпијска група појединачних спортова) у Граду, утврђује се на 
следећи начин. 

 
ЗА КЛУБОВЕ ИЗ НЕОЛИМПИЈСКЕ ГРУПЕ 

 ПОЈЕДИНАЧНИХ СПОРТОВА 
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СЕНИОРИ 

 

 
ЈУНИОРИ – КАДЕТИ – ПИОНИРИ 

 
I ниво 

Градско/општинско (међуопштинско првенство) 
 

I ниво 
Општинска, међуопштинска, регионална, квал. за 

највиши  државни ранг такмичења. 
II ниво 

Окружно/регионално-покрајинско првенство 
II ниво 

Највиши државни ранг такмичења. 
III ниво 

Државно првенство 
 
 
 

Рб 
Неолимпијски 

појединачни спортови 
Сениори 

5 и више медаља 3 – 4 медаље 1-2 медаље 

1 III ниво 30 25 20 

2 II ниво 20 15 10 

3 I ниво 10 8 6 

Медаља са: БП, ЕП, СП, ОИ +5 бодова 

Рб 
Појединачни екипни 

спортови 
Јуниори Кадети Пионири 

5+М 3-4М 1-2М 5+М 3-4М 1-2М 5+М 3-4М 1-2М 

1 II ниво 25 20 15 20 15 10 15 10 5 

2 I ниво 11 8 5 10 7 4 9 6 3 

Медаља са: БП EYOF, ЕП, СП +3 бода / 
 
*Напомена: У појединачним спортовима код сениора ако постоје само два нивоа такмичења (уколико је II 

ниво највиши ранг такмичења тј. III ниво из табеле бр. 8), број бодова се умањује за 20%,  ако има само један ниво 
такмичења, број бодова се умањује за 40% од максималног броја бодова. 
 

Члан 17. 
 

Број ангажованих стручњака  са адекватним образовањем у спортским организацијама  у Граду, утврђује се на 
следећи начин: 
 

Р. 
бр. 

Број тренера Мах бодови 

1 4 и више тренера 8 

2 3 тренера 6 

3 2 тренера 4 

4 1 тренер 2 
 
* Напомена:  Један тренер по једној такмичарској селекцији. 
 
** Напомена: Тренер који води више такмичарских селекција рачуна се као један тренер. 

 
 
 

 

 
Члан 18.  
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Ако спортска организација која се категорише, не 
достави благовремено потребне податке неопходне за 
израду категоризације,  неће бити бодована у поступку 
категоризације.  

Спортска организација одговара кривично и 
материјално за достављање нетачних података.    

 
Члан 19. 

 
Одељење за друштвене делатности Градске управе 

Крушевац, ажурира (мења и допуњује) категоризацију 
спортских грана сваке две године, а спортских 
удружења (клубова) једном годишње, пре почетка 
израде финансијског плана за наредну годину. 

Ажурирањем података из става 1. овог члана, 
спортска грана може прећи само у једну вишу или 
нижу категорију. 

  
Члан 20.   

 
Спортови који нису категорисани или се појаве као 

нови у интервалу између два ажурирања 
категоризације, а својом организацијом и активностима 
испуне критеријуме за расподелу средстава, сврставају 
се у пету групу. 

 
  
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
 

Категоризација спортских организација утврђена 
овом Одлуком је један од основа за финасирање 
годишњих програма спортских организација.  

 
Градско веће града Крушевца донеће посебан акт о 

условима и поступку финасирања годишњих и 
посебних програма спортских, односно других 
организација, ради остваривања општег интереса у 
области спорта на територији града Крушевца.   

 
Члан 22. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о категоризацији спортова на територији 
града Крушевца (''Службени лист града Крушевца'' број 
15/2008). 

 
Члан 23. 

 
 Одлуку објавити у „Сл. листу града Крушевца“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-394/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи  ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 27/09, 

81/09, и 24/2011) и члана  19. Статута града Крушевца 
("Сл  лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  24.12.2012. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УРЕЂЕЊУ ГРАДА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о уређењу града ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/2012) у члану 33. после  речи 
"семенки"  додају се речи ", апарати за топле напитке". 

 
Члан 2. 

 
У члану 45. став 3. бришу се речи  „и претходног“ 

и  „ове Одлуке“. 
        

Члан 3. 
 

У члану  59. став 1. у алинеји 1. после речи 
„стубовима јавног осветљења“ додају се речи „и 
рекламне табле на надстрешницама за склањање 
људи у јавном превозу“. 

 
Члан 4. 

 
У члану 60. став 2. после речи „јавне расвете“ 

додају се речи „ и рекламне табле на надстрешницама 
за склањање људи у јавном превозу“. 

 
 

Члан 5. 
 

У члану 75. став 1. речи  „ из члана 72.“  замењују 
се речима „ из члана 73.“. 

 
Члан 6. 

     
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1488/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, 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 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), и 
члана 19. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 8/08),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
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Члан 1. 
 

У  Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 12/09, 7/10 и 6/11) Таксена 
тарифа, Тарифни број 1. мења се и гласи: 

  
„ТАРИФНИ БРОЈ 1  
1. За истицање фирме или назива на пословним 

просторијама (у даљем тексту фирмарина), утврђује се 
локална комунална такса по зонама и то: 

 
I - Таксени обвезници који обављају следеће 

делатности: 
делатности банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом  и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, 
мобилних  и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу  и то правна 
лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала 
правна лица и предузетници плаћају у свим зонама: 

 
- велика и средња правна лица ..... 425.340,00 дин. 

(10 просечних зарада) 
 
- мала правна лица и предузетници ... 85.068,00 дин. 

(2 просечне зараде) 
 
II Таксени обвезници који обављају све остале дела-

тности а према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана су у средња правна лица, као и 
предузетници и  мала правна лица која имају годишњи 
приход преко 50.000.000 динара, фирмарину плаћају: 

 
Средња и мала  правна лица и предузетници: 
 
БИД и Екстра зона..............................85.068,00 дин. 

(2 просечне зараде)  
I ...............................................................83.068,00 дин. 
II .............................................................81.068,00 дин. 
III ............................................................79.068,00 дин.                                                                                                                
IV ............................................................77.068,00 дин. 
V ..............................................................75.068,00 дин. 
 
III Таксени обвезници који обављају све остале 

делатности а према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана су у велика правна лица, 
фирмарину плаћају: 

 
У свим зонама.....................................127.602,00 дин. 

(3 просечне зараде) 
 
Под просечном зарадом  у смислу претходног става 

сматра се просечна зарада по запосленом остварена на 
територији јединице локалне самоуправе у периоду 
јануар-август години која претходи години за коју се 
утврђује фирмарина, према подацима републичког 
органа надлежног за послове статистике.  

Остале одредбе: 
 
1. Ако обвезник има више истакнутих фирми на 

једном објекту плаћа се такса само за једну. 

2. Привредна друштва која на територији града 
Крушевца имају више од једне пословне јединице 
плаћају локалну комуналну таксу из овог тарифног 
броја, а за сваку следећу пословну јединицу плаћају 5% 
прописане локалне комуналне таксе. 

3. Правним лицима и предузетницима из таксене 
тарифе  II и III, чије је седиште ван територије града 
Крушевца, а која имају једну пословну јединицу са 5 
или мање запослених радника комунална такса се 
обрачунава са 75% умањења . 

4. Правним лицима и предузетницима  из таксене 
тарифе  II и III чије је седиште ван територије града 
Крушевца, а која на територији града Крушевца имају 
једну пословну јединицу са 6 до 10 запослених радника 
комунална такса се обрачунава са 50% умањења. 

5. Под фирмом у смислу ове Одлуке, подразумева се 
сваки истакнути назив или име на пословном простору, 
које упућује на то да правно или физичко лице обавља 
делатност на том пословном простору, 

6. Висина таксе утврђује се сваком обвезнику 
решењем надлежног Одсека Градске управе града 
Крушевца у годишњем износу, а плаћа се месечно до 
15-ог у месецу за текући месец. 

7. Обвезници комуналне таксе су дужни да поднесу 
пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне 
таксе надлежном одсеку Градске управе на обрасцу 
који тај Одсек пропише, најкасније до 15. марта у 
години за коју се врши утврђивање комуналне таксе, 
односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења 
права, предмета и услуга за које је уведена комунална 
такса.  

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме, 
дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном 
Одсеку у року од 15 дана од дана настанка промене. 

У случају да обвезник не поднесе пријаву у 
наведеним роковима, надлежни Одсек ће донети 
решење на основу аката органа који врши упис у 
регистар као и на основу података других надлежних 
органа. 

Обвезник је дужан да уз пријаву достави и 
финансијски извештај за претходну годину. 

8. Образац пријаве из тач. 7. мора да садржи следеће 
податке: 

- назив привредног субјекта - име и презиме; ПИБ-
ЈМБГ обвезника таксе; делатност обвезника; адресу 
обвезника; адресу пословних јединица на територији 
града Крушевца и делатност у пословним јединицама. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 434-3/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 

 
 
285 
На основу члана 8, 9 и 25. Закона о јавним приходима 

и јавним расходима ("Службени гласник РС", број. 76/91, 
41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 
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22/2001, 9/2002, 87/2002, 33/2004 и 135/2004), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07), члана 7, 9. и 10. Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06 и 
47/11) и члана 19. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", број 8/08 и 5/11) 
    Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
 

У Одлуци о локалним административним таксама 
("Службени лист града Крушевца", број. 1/09 – 
Пречишћен текст и 12/09) члан 9. ред. бр. 5. и 6. 
мења се и гласи: 
 

"Члан 9. 
 

Локалне административне таксе плаћају се за списе и 
радње у управним стварима као и за друге списе и радње 
које органи града издају, односно обављају у оквиру 
послова из своје изворне надлежности у износу од: 

 
 

Р. 
бр. 

 
ВРСТА СПИСА, РАДЊЕ ИЛИ 

АКТА 
 

 
Износ 
дин. 

1 2 3 
5. За венчање:  
 - у радном времену ........................... 300,00
 - ван радног времена ......................... 2.000,00
 - ван службених просторија.............. 15.000,00

6. За решења о промени личног имена 2.000,00
 

Члан 2. 
 

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

                                                                                                               
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 434-4/2012                           ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 11. Закона о условном  отпису 

камата и мировању пореског дуга („Сл. гласник РС“, 
бр. 119/12), члан 60. а у вези са чл.6. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“ бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл.  лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је  

О Д Л У К У 
 

О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И 
МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА  

 
Члан 1.  

 
Овом Одлуком уређују се условни отпис камата и 

мировање  обавезе плаћања неплаћених изворних 
прихода доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 
2012. године, услови и обим отписа обрачунате, а 
неплаћене камате на обавезе доспеле за  плаћање 
закључно са 31. октобром 2012. године,  по основу 
одређених локалних јавних прихода, као и отпис 
камате у другим случајевима прописаним овом 
одлуком за обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. 
октобром 2012. године.  

 
Члан 2. 

 
Изрази који се користе у овој Одлуци имају следеће 

значење:  
 
1) Порески обвезник је физичко лице, предузетник 

односно правно лице, које на дан 31. октобра 2012. 
године има доспеле, а неплаћене обавезе по основу 
изворних јавних прихода;  

2) Локални јавни приходи су јавни приходи које 
утврђују, исплаћују и контролишу јединице локалне 
самоуправе на основу закона, односно одлука њихових 
скупштина, и то: Порез на имовину правних лица, 
Порез на имовину физичких лица, Порез на земљиште, 
Посебне накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине, Локалне комуналне таксе и накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта.  

3) Главни порески дуг је дуг по основу обавеза 
доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. 
године, а који је евидентиран у пореском 
рачуноводству надлежног одељења јединице локалне 
самоуправе, на дан  31. октобра 2012. године;  

4) Камата је износ обрачунате камате на главни 
порески дуг;  

5) Текуће обавезе су обавезе по основу свих 
локалних јавних прихода који периодично доспевају за 
плаћање у смислу пореских прописа и градских одлука 
почев од 1.јануара 2013. године;  

6) Велики порески обвезник је правно лице које је, 
према прописима који уређују рачуноводство и 
ревизију, разврстано као велико правно лице;  

7) Мали порески обвезник је физичко лице, 
предузетник односно правно лице које није великки 
порески обвезник у складу са тачком 6) овог члана.  

8) Надлежни орган је Одељење за утврђивање, 
наплату и контролу јавних прихода, код које се порески 
обвезник задужује обавезама по основу локалних 
јавних прихода.  

 
Члан 3. 

 
Главни порески дуг који није измирен до дана 

ступања на снагу ове Одлуке, мирује од 1. јануара 2013. 
године, на начин и по поступку прописаним овом 
Одлуком.  

Малом пореском обвезнику главни порески дуг 
мирује до 31. децембра 2014. године.  

Великом пореском обвезнику главни порески дуг 
мирује до 31. децембра 2013. године.  
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Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског 
дуга, односно за чију наплату је покренут поступак 
принудне наплате, остварује право на мировање главног 
пореског дуга у смислу става 1. до 3. овог члана.  

Надлежни орган по службеној дужности, утврђује 
мировање главног пореског дуга у случају из става 1. 
до 3. овог члана, као и у случају када је, ради принудне 
наплате пореског дуга, успостављена забрана 
располагања новчаним средствима на текућем рачуну.  

Изузетно, право на мировање главног пореског дуга 
за чију наплату је покренут поступак принудне наплате, 
осим у случају када је ради принудне наплате пореског 
дуга успостављена забрана располагања новчаним 
средствима на текућем рачуну, односно за који је 
одобрено одлагање плаћања дуга, остварује се на 
основу захтева који порески обвезник, у писаној 
форми, подноси надлежном органу.  

 
Члан 4. 

 
За време мировања главног пореског дуга до његове 

отполате у целости, не тече камата.  
За време мировања, главни порески дуг се 

валоризује индексом потрошачких цена, почев од 1. 
новембра 2012. године до отплате дуга у целости.  

 
Члан 5. 

 
Порески обвезник стиче право  на мировање главног 

пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање, почев од 
1. новембра 2012. године до 31. децембра 2012. године, 
плати најкасније до 31. јануара 2013. године.  

Порески обвезник којем је утврђено право на 
мировање пореског дуга, дужан је да од 1. јануара 2013. 
године редовно плаћа текуће обавезе. 

 
Члан 6. 

 
Пореском обвезнику који изврши уплату главног 

пореског дуга у целости, извршиће се отпис камате.  
Малом пореском обвезнику  који редовно плаћа 

текуће обавезе, отписаће се 50% камате по истеку 2013. 
године, а преостала камата по истеку 2014. године.  

Великом пореском обвезнику који редовно плаћа 
текуће обавезе отписаће се 50% камате по истеку првог 
полугодишта 2013. године, а преостала камата по 
истеку другог полугодишта 2013. године.  

Отпис камате, као и обавезе из става 1, 2 и 3. овог 
члана, врши надлежни орган по службеној дужности.  

Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. 
године као неизмирену обавезу имао само камату, а 
који до 31. јануара 2013. године, измири пореске 
обавезе за новембар и децембар 2012. године, надлежни 
орган по службеној дужности отписује камату.  

 
Члан 7. 

 
Пореском обвезнику који, у периоду мировања 

главног пореског дуга, престане да редовно измирује 
текуће обавезе, главни порески дуг увећава се за 
припадајућу камату обрачунату у складу са прописом 
који уређује порески поступак и пореску 

администрацију, на први дан месеца који следи месецу 
у којем није измирио своју текућу обавезу.  

Над пореским обвезником који, у периоду плаћања 
главног пореског дуга на рате, не измири текућу 
обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи 
поступак принудне наплате сходно пропису који 
уређује порески поступак и пореску администрацију.  

 
Члан 8. 

 
Порески обвезници из члана 6. става 2. и 3. ове 

Одлуке стичу право на плаћање главног пореског дуга 
на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то:  

- мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. 
године;  

- велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. 
године.  

За време плаћања главног пореског дуга на рате 
порески обвезник је дужан да редовно плаћа текуће 
обавезе.  

 
Члан 9. 

 
Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 

2014. године, надлежни орган отписаће камате и:  
- пореском обвезнику који нема текуће обавезе;  
- пореском обвезнику чији је главни порески дуг 

настао по основу једнократне пореске обавезе;  
- предузетнику који је брисан из прописаног ре-

гистра који се води код надлежног органа.  
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. 

године као неизмирену обавезу имао само камату, а 
који нема текуће обавезе, надлежни орган по службеној 
дужности отписује камату.  

 
Члан 10. 

 
У периоду од 1. новембра 2012. године до краја 

периода мировања главног пореског дуга, прекида се 
застарелост права на наплату пореског дуга, а период за 
који је утврђено мировање пореског дуга не урачунава 
се у рок застарелости.  

За период мировања главног пореског дуга 
продужава се рок апсолутне застарелости тог дуга.  

 
Члан 11. 

 
На дан ступања на снагу ове Одлуке, надлежни 

орган прекида поступак принудне наплате.  
 

Члан 12. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 431-1/2012                           ПРЕДСЕДНИК  

                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу Стратегије за подстицање рађања 

("Службени гласник РС", бр. 13/08), и  члана 64. став 2., 
тачка 2. Закона о буџетском систему ("Службени 
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гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 
93/2011) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ 
ПОЛИТИКУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Буџетског фонда за попула-

циону политику града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", број 14/08), у члану 1. уместо речи 
"за период од 4 године", треба да стоје речи: "за период 
до 31.12.2016. године". 

 
Члан 2. 

 
У члану 11. ове Одлуке, уместо речи: "Одсек", треба 

да стоји реч: "Одељење".  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
"Службеном листу града Крушевца". 

 
Члан 4. 

 
Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 401-855/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу чл. 9. Закона о платама у државним 

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

Скупштина града Крушевца, на  седници одржаној 
дана 24.12.2012. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

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

КРУШЕВЦА  
 

Члан 1.  
 

У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату 
лица која бира или поставља Скупштина  града 
Крушевца ("Службени лист општине  Крушевац" бр. 
8/01, 1/02,11/04, 1/05, 4/06, 4/07 и 7/07) и ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 12/08, 4/09 и 8/12) члан 3 
мења се и гласи: 

"У окиру Законом утрврђене висине коефицијената 
за обрачун и исплату плата изабраних лица, 
коефицијенти за обрачун и исплату плата лица која 
бира Скупштина града износе:  

- 9,40 за градоначелника 
- 8,50 за заменика градоначелника 
- 8,00 за председника Скупштине града 
- 7,80 за заменика председника Скупштине града 
- 6,30 за члана Градског већа на сталном раду 
 
Плата изабраних лица из претходног става 

обрачунава се применом основице коју утврђује Влада 
Републике Србије." 

 
Члан 2. 

 
Члан 4 мења се и гласи: 
"Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица која 

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

правобраниоца и Заштитника грађана. 
- 21,00 за заменика секретара, заменика Градског 

јавног правобраниоца и заменика Заштитника грађана. 
-Коефицијент утврђен за постављена лица увећава 

се по основу сложености и одговорности послова за 
додатни коефицијент и то: 

- 10,00 за секретара и градског јавног правобраниоца  
- 8,00 за  заштитника грађана 
- 6,00 за заменика секретара, заменика градског јавног 

правобраниоца и заменика заштитника грађана 
Плата постављених лица обрачунава се применом 

основице коју утврђује Влада Републике Србије." 
 

Члан 3. 
 

Члан 4а се брише. 
 

Члан 4. 
 

У члану 5. став 2. речи "до 30%" замењују се речима 
"од 55%". 

 
Члан 5.  

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објавивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 121-37/2012                           ПРЕДСЕДНИК  
                          Дејан Срдић, с.р. 
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010 и 
101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 и 5/011), 
Скупштина града Крушевца на седници одржаној 

дана 24.12.2012. године донела је  
О Д Л У К У 

 
 О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА  

2013. ГОДИНУ 
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Члан 1. 

 
Одлуком о буџету града Крушевца за 2013. годину 

утврђују се укупни приходи и примања и укупни 
расходи и издаци буџета у износу од 3.400.660.995 
динара, од тога 3.055.000.000 динара средства из буџета 
и 345.660.995 динара средства из додатних прихода 
буџетских корисника. 

 
Члан 2. 

 
Укупни приходи и примања буџета Града оствариће 

се из: 
  
1. Пренетих неутрошених средстава из претходне 

године у износу од 75.210.571 динар, која се састоје од 
нераспоређеног вишка прихода из претходне године са 
рачуна извршења буџета у износу од 32.812.076 динара 
и пренетих неутрошених средстава са рачуна 
сопствених средстава буџетских корисника у износу од 
42.398.495  динара; 

 
2. Укупних прихода буџета у 2013. години у износу 

од 3.021.687.924 динара, који се састоје од уступљених 
и изворних прихода буџета у износу од 2.489.411.924 
динара и трансферних средстава из буџета Републике 
Србије у износу од 532.276.000  динара; 

 

3. Примања остварених од продаје субјеката 
приватизације у износу од 500.000 динара и 

 
4. Прихода и примања из изворних активности 

директних и индиректних корисника буџетских 
средстава у укупном износу од 303.262.500 динара. 

 
Укупни расходи и  издаци буџета Града извршиће 

се као: 
 
1. Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине у износу  од 3.349.160.995 
динара, који се састоје од  расхода који се финансирају 
са рачуна извршења буџета у износу од 3.003.500.000 
динара и расхода који се финансирају из сопствених 
средстава буџетских корисника у износу од 345.660.995 
динара. 

 
2. Издаци за отплату главнице дуга у износу од 

51.500.000 динара. 
 

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

Крушевца и примања и издаци из додатних извора 
буџетских корисника за 2013. годину,  утврђени 
методологијом GFS - Статистике државних финансија, 
коју је прописао ММФ приказани су у следећој табели: 

 

 
                                                                                                                                                         GFS табела 

 

ОПИС 

Шифра 
економске 
класифи-
кације 

План - 
средства из  
буџета 

План- 
средства из 
додатних 
прихода 

Укупно 
план 

 

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

  
3.021.687.924 303.262.500 3.324.950.424 

 
1. Порески приходи   1.984.370.000  1.984.370.000 

     1.1. Порез на доходак грађана 711 1.671.840.000   1.671.840.000 

     1.2. Порез на фонд зарада 712 10.000   10.000 

     1.3. Порез на имовину 713 312.520.000   312.520.000 

2. Непорески приходи   1.037.317.924 262.021.000 1.299.338.924 

     2.1. Таксе   65.110.000 121.175.000 186.285.000 

     2.1.1. Локалне комуналне таксе 
714, 716, 741, 
742 46.110.000 121.175.000 167.285.000 

     2.1.2. Локалне административне таксе 7422 10.000.000   10.000.000 
     2.1.3. Боравишна такса 714552 9.000.000   9.000.000 
  2.2. Накнаде 7145,7415,7422 327.546.924   327.546.924 
  2.3. Самодопринос 711180 110.000 500.000 610.000 
  2.4. Донације и трансфери   532.276.000 76.380.000 608.656.000 
   - Донације 731+732 29.160.000 29.160.000 
   - Трансфери 733 532.276.000 47.220.000 579.496.000 
 2.5. Приходи настали употребом јавних средстава   78.275.000  78.275.000 
  - Приходи од камате 7411 7.100.000   7.100.000 
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1 2 3 4 5 
  - Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности и покретних ствари у 
својини ЈЛС 7421 56.125.000   56.125.000 
  - Новчане казне и одузета имовинска корист 7433 15.050.000   15.050.000 
 
2.6. Остали непорески приходи 

  
34.000.000 63.966.000 97.966.000 

 -  Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 

744 
26.755.000   

 -  Мешовити и неодређени приходи 7451 34.000.000 19.940.000 53.940.000 
 -  Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772 13.710.000 13.710.000 
 -  Трансфери између буџетских корисника на истом 
нивоу 

781 
3.561.000 3.561.000 

 
 
3. Примања од продаје нефинансијске имовине 

 
8 41.241.500 41.241.500  

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

  
3.003.500.000 345.660.995 3.349.160.995 

 
1. Текући расходи 

  
2.051.347.050 273.106.995 2.324.454.045 

     1.1. Расходи за запослене 41 774.915.100 167.247.000 942.162.100 
     1.2. Коришћење роба и услуга 42 735.530.450 84.009.495 819.539.945 
     1.3. Амортизација и употреба средстава за рад 43 5.574.500 5.574.500 
     1.4. Отплата камата 44 24.070.000   24.070.000 
     1.5. Субвенције 45 231.720.000 11.900.000 243.620.000 
     1.6. Социјална заштита из буџета 47 66.090.000 1.187.000 67.277.000 
     1.7. Остали расходи 48+49 219.021.500 3.189.000 222.210.500 

2. Трансфери 463 503.565.650   503.565.650 

3. Дотације и трансфери 464+465 83.500.000 10.000 83.510.000 

4. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 365.087.300 72.544.000 437.631.300 
5. Издаци за набавку финансијске имовине 
    (осим 6211) 62   
 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА  

  
500.000  500.000 

 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје  

   финансијске имовине 

92 

500.000   500.000 

2. Задуживање  91    

     2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911   

     2.2. Задуживање код страних кредитора 912   
 
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

  
51.500.000  51.500.000 

3. Отплата дуга 61 51.500.000  51.500.000 

     3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 51.500.000   51.500.000 

     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  
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1 2 3 4 5 
Укупни приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине 3.021.687.924 303.262.500 3.324.950.424
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 3.003.500.000 345.660.995 3.349.160.995
Буџетски суфицит/дефицит   18.187.924 -42.398.495 -24.210.571 
Укупни фискални суфицит/дефицит   18.187.924 -42.398.495 -24.210.571 
 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
      
Примања од продаје финансијске имовине   500.000  500.000 
Издаци за отплату главнице дуга   51.500.000  51.500.000 
Нето финансирање   -51.000.000  -51.000.000 
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето 
финансирање   -32.812.076 -42.398.495 -75.210.571 
 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА  
(класа 3, извор финансирања 13) 
 3 32.812.076 42.398.495 75.210.571 
 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 
(класа 3, извор финансирања 14) 
 3    
 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ 
ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ 
РАЧУНИМА 
      

 
 

 Потребна средства за финансирање укупног нето фискалног дефицита у износу од 75.210.571 динар, 
исказаног у GFS табели, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из претходне године у износу од 
75.210.571 динар.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 4. 
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 Укупни приходи и примања и расходи и издаци у укупном износу од 3.400.660.995 динара, по економској 
класификацији, утврђују се у следећим износима: 
 
  1.   План прихода и примања Буџета за 2013. годину                                                         Трезор                                                    

Конто Назив конта 
 

Средства из 
буџета 

 
Средства из 
додатних 
прихода  

Укупна 
средства 

Структура 
укупних 

средстава у 
% 

 
1 2 3 4 5 6 

311519 Остали извори новчаних средстава (за 
обрачунату амортизацију)   5.540.000 5.540.000 0,16% 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне 
намене (Фонд талената)   437.000 437.000 0,01% 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне 
намене 
(Министарство културе за матичне 
функције Библиотеке) 169.326  169.326  

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 0,04% 

311713 Пренета неутрошена средства за 
стамбену изградњу (Градска управа) 11.042.760  11.042.760 0,32% 

311713 Пренета неутрошена средства за 
стамбену изградњу  
(Крушевачко позориште)   146.495 146.495  

321311 Нераспоређени вишак прихода и 
примања из ранијих година 20.100.000 36.275.000 56.375.000 1,66% 

  Укупно пренета средства: 32.812.076 42.398.495 75.210.571 2,21% 
   
711000 Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке          
711110 Порез на зараде 1.401.000.000  1.401.000.000 41,20% 
711120 Порез на приходе од самосталних 

делатности 90.000.000  90.000.000 2,65% 
711140 Порез на приходе од имовине 75.790.000  75.790.000 2,23% 
711160 Порез на приходе од осигурања лица 50.000  50.000  
711180 Самодоприноси 110.000 500.000 610.000 0,02% 
711190 Порез на друге приходе 105.000.000  105.000.000 3,09% 

  Укупно 711000: 1.671.950.000 500.000 1.672.450.000 49,18% 
  

712000 Порез на фонд зарада          
712110 Порез на фонд зарада 10.000  10.000  

  Укупно 712000: 10.000  10.000  
  
713000 Порез на имовину          
713120 Порез на имовину 182.000.000  182.000.000 5,35% 
713310 Порез на наслеђе и поклон 11.000.000  11.000.000 0,32% 
713420 Порез на капиталне трансакције 119.510.000  119.510.000 3,51% 
713610 Порез на акције на име и уделе 10.000  10.000  

  Укупно 713000: 312.520.000  312.520.000 9,19% 
        

714000 Порез на добра и услуге          
714430 Комунална такса за коришћење 

рекламних паноа  100.000 100.000 
714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 70.000.000  70.000.000 2,06% 
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714540 Накнаде за коришћење добара од општег 

интереса 2.600.000  2.600.000 0,08%
714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 9.000.000  9.000.000 0,26% 
714560 Општинске и градске накнаде 13.000.000  13.000.000 0,38% 

  Укупно 714000: 94.700.000  94.700.000 2,78% 
   

716000 Други порези       
   

716110 Комунална такса на фирму 55.000.000  55.000.000 1,62% 
  Укупно 716000: 55.000.000  55.000.000 1,62% 
   

731000 Донације од иностраних држава       
   

731140 Текуће донације од иностраних држава у 
корист нивоа градова   4.310.000 4.310.000 0,13 % 

731240 Капиталне донације од иностраних 
држава у корист нивоа градова   24.850.000 24.850.000 0,73% 

  Укупно 731000:  29.160.000 29.160.000 0,86% 
733000 Трансфери од других нивоа власти       

   
733141 Ненаменски трансфер од Републике у 

корист нивоа градова 511.936.000  511.936.000 15,05%
733142 Други текући трансфери од Републике у 

корист нивоа градова 47.220.000 47.220.000 1,39%
733144 Текући наменски трансфери , у ужем сми-

слу, од Републике у корист нивоа градова 20.340.000  20.340.000 0,60%
  Укупно 733000: 532.276.000 47.220.000 579.496.000 17,04% 
   

741000 Приходи од имовине       
   

741140 Камате на средства консолидованог 
рачуна трезора града 7.100.000  7.100.000 0,21%

741520 Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 2.650.000  2.650.000 0,08%

741530 Накнада за коришћење простора и 
грађевинског земљишта 140.760.000  140.760.000 4,14%

  Укупно 741000: 150.510.000  150.510.000 4,43% 
   

742000 Приходи од продаје добара и услуга       
   

742140 Приходи од продаје добара или услуга  
од стране тржишних организација у 
корист нивоа градова 56.125.000 112.442.000 168.567.000 4,96% 

742240 Таксе у корист нивоа градова  10.000.000  10.000.000 0,29% 
742250 Таксе у корист нивоа општина (Накнада 

за уређивање грађевинског земљишта) 89.536.924  89.536.924 2,63% 
742340 Приходи буџета града од споредне 

продаје добра и услуге које врше 
државне нетржишне јединице 10.000 2.533.000 2.543.000 0,07% 

742370 Приходи индиректних корисника 
буџетских средстава који се остварују 
додатним активностима   6.200.000 6.200.000 0,18% 

  Укупно 742000: 155.671.924 121.175.000 276.846.924 8,14% 
743000 Новчане казне и одузета имовинска 

корист     
743320 Приходи од новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје 15.000.000  15.000.000 0,44% 
743340 Приходи од новчаних казни за прекршаје 

у корист нивоа градова  50.000  50.000  
  Укупно 743000: 15.050.000  15.050.000 0,44% 
   

744000 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица  

   
744140 Текући  добровољни трансфери од 23.755.000 23.755.000 0,70%
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физичких и правних лица у корист нивоа 
градова 

744240 Капитални  добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа 
градова 3.000.000 3.000.000 0,09%

  Укупно 744000:  26.755.000 26.755.000 0,79% 
   

745000 Мешовити и неодређени приходи       
   

745140 Мешовити и неодређени приходи у 
корист нивоа градова (део у износу од 
9.047.000 односи се на ЈП "Дирекцију", а 
део у износу од 364.160 на стамбени део 
Градске управе - одлуком Министарства 
финансија угашени су рачуни 
сопствених прихода) 34.000.000 19.940.000 53.940.000 1,59%

  Укупно 745000: 34.000.000 19.940.000 53.940.000 1,59% 
   

771000 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода       

   
771110 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода   13.710.000 13.710.000 0,40% 
  Укупно 771000:  13.710.000 13.710.000 0,40% 
   

781000 Трансфери између буџетских корисника 
на истом нивоу       

   
781110 Трансфери између буџетских 

корисника на истом нивоу   3.561.000 3.561.000 0,10% 
  Укупно 781000:  3.561.000 3.561.000 0,10% 
   

812000 Примања од продаје покретне имовине 
   

812140 Примања од продаје покретних ствари у 
корист нивоа градова   150.000 150.000  

  Укупно 812000:  150.000 150.000  

822000 Примања од продаје залиха производње
   

822140 Примања од продаје залиха производње 
у корист нивоа градова   26.000.000 26.000.000 0,76% 

  Укупно 822000:  26.000.000 26.000.000 0,76% 
   

823000 Примања од продаје робе за даљу 
продају       

   
823140 Примања од продаје робе за даљу 

продају у корист нивоа градова   15.091.500 15.091.500 0,44% 
  Укупно 823000:  15.091.500 15.091.500 0,44% 
   

921000 Примања од продаје домаће 
финансијске имовине       

   
921940 Примања од продаје домаћих акција и 

осталог капитала у корист нивоа градова 500.000  500.000 0,01% 

  Укупно 921000: 500.000  500.000 0,01% 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 3.055.000.000 345.660.995 3.400.660.995 100,00% 
 
 
 

2.  План расхода и издатака Буџета за 2013. годину                                                            Трезор 
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411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде)        
411100 Плате, додаци и накнаде запослених 632,226,700 125,521,000 757,747,700 22.28%

  Укупно 411000: 632,226,700 125,521,000 757,747,700 22.28%
   

412000 Социјални доприноси на терет послодавца        
412100 Допринос за пензијско и  инвалидско 

осигурање 71,130,000 14,530,000 85,660,000 2.52%
412200 Допринос за здравствено осигурање 39,432,400 7,715,000 47,147,400 1.39%
412300 Допринос за незапосленост 4,930,000 982,000 5,912,000 0.17%

  Укупно 412000: 115,492,400 23,227,000 138,719,400 4.08%
   

413000 Накнаде у натури        
413100 Накнаде у натури 12,715,000 657,000 13,372,000 0.39%

  Укупно 413000: 12,715,000 657,000 13,372,000 0.39%
   

414000 Социјална давања  запосленима        
414100 Исплата накнада за време одсуствовања с 

посла на терет фондова  1,700,000 14,410,000 16,110,000 0.47%
414300 Отпремнине и помоћи 8,280,000 605,000 8,885,000 0.26%
414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 610,000 290,000 900,000 0.03%

  Укупно 414000: 10,590,000 15,305,000 25,895,000 0.76%
   

415000 Накнаде трошкова за запослене        
415100 Накнаде трошкова за запослене  1,447,000 1,447,000 0.04%

  Укупно 415000: 1,447,000 1,447,000 0.04%
   

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи        

416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 3,891,000 1,090,000 4,981,000 0.15%

  Укупно 416000: 3,891,000 1,090,000 4,981,000 0.15%
   

421000 Стални трошкови        
421100 Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 7,940,000 2,568,000 10,508,000 0.31%
421200 Енергетске услуге 167,482,000 2,967,000 170,449,000 5.01%
421300 Комуналне услуге 115,981,100 1,383,000 117,364,100 3.45%
421400 Услуге комуникација 12,136,638 3,098,000 15,234,638 0.45%
421500 Трошкови осигурања 6,767,000 1,313,000 8,080,000 0.24%
421600 Закуп имовине и опреме 100,000 460,000 560,000 0.02%
421900 Остали трошкови 1,843,000 650,000 2,493,000 0.07%

  Укупно 421000: 312,249,738 12,439,000 324,688,738 9.55%
422000 Трошкови путовања        
422100 Трошкови службених путовања у земљи 4,831,929 6,158,000 10,989,929 0.32%
422200 Трошкови службених путовања у 

иностранство 2,445,000 2,078,000 4,523,000 0.13%
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 630,000 30,000 660,000 0.02%
422400 Трошкови путовања ученика 400,000  400,000 0.01%
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422900 Остали трошкови транспорта 240,000 160,000 400,000 0.01%

  Укупно 422000: 8,546,929 8,426,000 16,972,929 0.50%
  

423000 Услуге по уговору    
  

423100 Административне услуге 95,000 590,000 685,000 0.02%
423200 Компјутерске услуге 2,787,000 1,174,000 3,961,000 0.12%
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 2,152,500 1,554,500 3,707,000 0.11%
423400 Услуге информисања 15,955,000 2,020,000 17,975,000 0.53%
423500 Стручне услуге 31,697,763 8,345,000 40,042,763 1.18%
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 3,065,000 495,000 3,560,000 0.10%
423700 Репрезентација 8,045,000 1,570,500 9,615,500 0.28%
423900 Остале опште услуге 7,786,000 6,650,000 14,436,000 0.42%

  Укупно 423000: 71,583,263 22,399,000 93,982,263 2.76%
  

424000 Специјализоване услуге    
  

424200 Услуге образовања, културе и спорта 4,800,000 1,540,000 6,340,000 0.19%
424300 Медицинске услуге 7,135,000 210,000 7,345,000 0.22%
424500 Услуге одржавања природних површина 62,400,000 62,400,000 1.83%
424600 Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 7,300,000 200,000 7,500,000 0.22%
424900 Остале специјализоване услуге 28,605,000 1,972,000 30,577,000 0.90%

  Укупно 424000: 110,240,000 3,922,000 114,162,000 3.36%
  

425000 Текуће поправке и одржавање          
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 176,960,520 13,251,495 190,212,015 5.59%
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 6,865,000 2,619,000 9,484,000 0.28%

  Укупно 425000: 183,825,520 15,870,495 199,696,015 5.87%
  

426000 Материјал    
  

426100 Административни материјал 11,485,000 2,290,000 13,775,000 0.41%
426200 Материјали за пољопривреду  20,000 20,000
426300 Материјали за образовање и усавршавање 

запослених 1,290,000 640,000 1,930,000 0.06%
426400 Материјали за саобраћај 5,670,000 3,560,000 9,230,000 0.27%
426600 Материјали за образовање, културу и спорт 920,000 2,493,000 3,413,000 0.10%
426700 Медицински и лабораторијски материјали  100,000 100,000
426800 Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 28,795,000 10,565,500 39,360,500 1.16%
426900 Материјали за посебне намене 925,000 1,284,500 2,209,500 0.06%

  Укупно 426000: 49,085,000 20,953,000 70,038,000 2.06%
431000 Амортизација некретнина и опреме    

  
431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката  4,092,000 4,092,000 0.12%
431200 Амортизација опреме  1,402,000 1,402,000 0.04%

431300 Амортизација осталих некретнина и опреме  24,500 24,500
  Укупно 431000: 5,518,500 5,518,500 0.16%
 

435000 Амортизација нематеријалне имовине   
  

435100 Амортизација нематеријалне имовине 56,000 56,000
  Укупно 435000: 56,000 56,000
 

441000 Отплата домаћих камата    
  

441400 Отплата камате домаћим пословним банкама 24,000,000 24,000,000 0.71%
  Укупно 441000: 24,000,000 24,000,000 0.71%
    

444000 Пратећи трошкови задуживања       
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444300 Таксе које проистичу из задуживања 70,000  70,000

  Укупно 444000: 70,000  70,000
  

451000 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама        

451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 112,610,000 1,050,000 113,660,000 3.34%

451200 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 116,110,000 10,850,000 126,960,000 3.73%

  Укупно 451000: 228,720,000 11,900,000 240,620,000 7.08%
  

454000 Субвенције приватним предузећима     
   

454100 Текуће субвенције приватним предузећима 3,000,000  3,000,000 0.09%
  Укупно 454000: 3,000,000  3,000,000 0.09%
   

463000 Трансфери осталим нивоима власти        
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 377,991,500  377,991,500 11.12%
463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 125.574.150  125.574.150 3,69%

  Укупно 463000: 503.565.650  503.565.650 14,81%
  

464000 Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања     

464100 Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 43,000,000  43,000,000 1.26%

  Укупно 464000: 43,000,000  43,000,000 1.26%
465000 Остале дотације и трансфери     

   
465100 Остале текуће дотације и трансфери 24,000,000 10,000 24,010,000 0.71%
465200 Остале капиталне дотације и трансфери 16,500,000  16,500,000 0.49%

  Укупно 465000: 40,500,000 10,000 40,510,000 1.19%
   

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета     
   

472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 38,430,000  38,430,000 1.13%
472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, 

науку и спорт 23,860,000 1,037,000 24,897,000 0.73%
472900 Остале накнаде из буџета 3,800,000 150,000 3,950,000 0.12%

  Укупно 472000: 66,090,000 1,187,000 67,277,000 1.98%
   

481000 Дотације невладиним организацијама        
481100 Дотације непрофитним организацијама које 

пружају помоћ домаћинствима 12,500,000 580,000 13,080,000 0.38%
481900 Дотације осталим непрофитним 

институцијама 164.150.500 1,250,000 165.400.500 4.86%
  Укупно 481000: 176.650.500 1,830,000 178.480.500 5.25%
   

482000 Порези, обавезне таксе и казне     
   

482100 Остали порези 620,000 335,000 955,000 0.03%
482200 Обавезне таксе 1,451,000 864,000 2,315,000 0.07%

  Укупно 482000: 2,071,000 1,199,000 3,270,000 0.10%
   

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова     
   

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,300,000 130,000 10,430,000 0.31%
  Укупно 483000: 10,300,000 130,000 10,430,000 0.31%
  

484000 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или 
других природних узрока        
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1 2 3 4 5 6 
484100 Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода  30,000 30,000
  Укупно 484000: 30,000 30,000
  

499000 Средства резерве    
  

499110 Стална резерва 5,000,000 5,000,000 0.15%
499120 Текућа резерва 25,000,000 25,000,000 0.74%

  Укупно 499000: 30,000,000 30,000,000 0.88%
  

511000 Зграде и грађевински објекти    
  

511100 Куповина зграда и објеката 4,500,000 4,500,000 0.13%
511200 Изградња зграда и објеката 117.200.000 2,000,000 119.200.000 3,51%
511300 Капитално одржавање зграда и објеката 150.899.300 31,600,000 182.499.300 5,37%
511400 Пројектно планирање 13,800,000 1,500,000 15,300,000 0.45%

  Укупно 511000: 286.399.300 35,100,000 321.499.300 9.45%
  

512000 Машине и опрема    
  

512100 Опрема за саобраћај 5,600,000 5,600,000 0.16%

512200 Административна опрема 16.928.000 6,245,000 23.173.000 0,68%
512600 Опрема за образовање, науку, културу и 

спорт 1,000,000 2,055,000 3,055,000 0.09%
512800 Опрема за јавну безбедност 150,000 150,000

  Укупно 512000: 23.678.000 8,300,000 31.978.000 0.94%
  

515000 Нематеријална имовина     
  

515100 Нематеријална имовина 6,010,000 1,219,000 7,229,000 0.21%

  Укупно 515000: 6,010,000 1,219,000 7,229,000 0.21%
 

522000 Залихе производње    
  

522100 Залихе материјала  21,500,000 21,500,000 0.63%

  Укупно 522000: 21,500,000 21,500,000 0.63%
  

523000 Залихе робе за даљу продају    
  

523100 Залихе робе за даљу продају  2,625,000 2,625,000 0.08%

  Укупно 523000: 2,625,000 2,625,000 0.08%
  

541000 Земљиште    
  

541100 Земљиште 49,000,000 3,800,000 52,800,000 1.55%

  Укупно 541000: 49,000,000 3,800,000 52,800,000 1.55%
 

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима     
611400 Отплата главнице домаћим пословним 

банкама 51,500,000 51,500,000 1.51%

  Укупно 611000: 51,500,000 51,500,000 1.51%

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 3,055,000,000 345,660,995 3,400,660,995 100.00%
 
 


