
                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
                               ГРАДА КРУШЕВЦА 

                                    
   

  Година XLVII   

                                                                                       28.03.2017. године                                                       Излази по потреби                                                  

  Број 3 

 

  
I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
 
60 
На основу члана 29. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  
чл. 37. и 39. Пословника Скупштине града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца“, бр. 1/2013 - пречишћен 
текст и 10/2013), 

Скупштина града Крушевца, на седници од 
27.03.2017. године, донела је 

 
ОДЛУКУ  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова радних тела:  
- Новак Дабетић, дужности члана Савета за привреду, 
- Владимир Тасић, дужности члана Савета за 

социјално-економска питања, 
- Бојана Радосављевић, дужности члана Савета за 

родну равноправност. 
 
II – БИРАЈУ СЕ за чланове радних тела: 
 
- Јасмина Николић, хемијски техничар из Маркешана, 

за члана Савета за привреду, 
- др Александар Петронијевић, стоматолог из Јабланице, 

за члана Савета за социјално-економска питања, 
- Споменка Обрадовић, дипл. економиста из 

Крушевца, за члана Савета за родну равноправност. 
 
III - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-2/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
61 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи  ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 27/09, 
81/09 и 24/11), члана  39. Закона о прекршајима („Сл.  
гласник РС“ бр. 65/13 и 13/16), члана 18. став 3 Одлуке 
о организацији Градске управе града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/16 – Пречишћен текст и 
12/16) и члана  19. Статута града Крушевца ("Сл.  лист 
града Крушевца" бр. 8/08 , 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  27.03.2017. 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. 8/12, 10/12, 4/13, 3/14, 7/14 и 11/16)                 
у члану 4. став 2. речи: ,,"Дирекција за урбанизам и 
изградњу" ЈП Крушевац“ замењује се речима: „Јавно 
предузеће за урбанизам и пројектовање  Крушевац“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 11. став 4. реч: „Дирекција“ замењује се 

речима: „Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање  
Крушевац“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 13. став 1. мења се и гласи: 
„Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп 

локације за киоск јавним надметањем доноси Градско 
веће, на предлог Одељења за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине Градске управе“. 

У ставу 2. бришу се речи: „и Дирекције“.  
 

Члан 4. 
 

У члану 21. после става 2. додаје се став 3. који 
гласи: 

„Први корак и сви наредни кораци за јавно 
надметање износе 5% од почетног износа закупнине за 
конкретну локацију.“ 

 
Члан 5. 

 
У члану 24.  став 2. реч: „Дирекција“ замењује се 

речима: „Градска управа, а стручне послове припреме 
уговора врши Одељење за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине Градске управе.“  

 
Члан 6. 

 
У члану 26. став 3. речи: „Дирекцију која ће“ 

замењује се речима: „Одељење за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине Градске управе које ће“. 

 
Члан 7. 

 
У члану 27. став 3. реч: „Дирекцији“ замењује се 

речима: „Одељењу за урбанизам и грађевинарство 
Градске управе“.  

 
Члан 8. 

 
У члану 31. став 1. реч: „Дирекција“ замењује се 

речима: „Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање  
Крушевац“ . 
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Члан 9.  
 

У члану 36.   став 2.,  реч: "Дирекција" замењују се 
речима: "Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање  
Крушевац". 

 
Члан 10.  

 
У члану 38.  став 1. мења се и гласи: 
"Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп 

локације за покретне објекте јавним надметањем 
доноси Градско веће, на предлог Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе, а поступак јавног надметања спроводи 
Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп." 

У ставу 4.  речи: "у смислу члана 14." замењују се 
речима: "у смислу члана 15." 

 
Члан 11. 

 
У члану 51.а,   став 6. реч: "Дирекција" замењују се 

речима: "Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање 
Крушевац",  у одговарајућем падежу. 

 
Члан 12. 

 
У члану 61. став 4. реч:"Дирекција" замењује се 

речима:  "Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање  
Крушевац". 

 
Члан 13. 

 
У члану 62.  став 2.  мења се и гласи: 
"Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп 

локације за постављање рекламних паноа јавним 
надметањем доноси Градско веће, на предлог Одељења 
за инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе, а поступак јавног надметања спроводи 
Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп." 

 
Члан 14. 

 
У члану 63. став 2. речи: „са Дирекцијом“ замењују 

се речима: "са Градском управом, а стручне послове 
припреме уговора врши Одељење за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине Градске управе". 

У ставу 3. речи: „чл. 26.“ замењују се речима: 
„члана 27.“ 

 
Члан 15. 

 
У члану 64. став 2 речи: „чл. 11“ замењују се 

речима: „чл. 15“. 
У ставу 4. реч: „Дирекција“ замењује се речима: 

„град Крушевац“  
 

Члан 16. 
 

 У члану 67. у ставу 2. реч: „Дирекција“ 
замењује се речима: "Јавно предузеће за урбанизам и 
пројектовање  Крушевац". 

 
 

Члан 17. 
 
У члану 69.  став 2.  и 4.  реч: „Дирекција“ замењује 

се речима: „Одељења за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине“ у одговарајућем падежу. 

 
Члан 18. 

 
У члану 70. став 1. речи: „из члана 66.“  замењују 

се речима: „из члана 61.“ 
У ставу 2.  реч: "Дирекција" замењује се речима: 

"Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање 
Крушевац". 

У ставу 5. речи: "Захтеви се подносе Дирекцији" 
замењују се речима: "Захтеви се подносе Јавном 
предузећу за урбанизам и пројектовање Крушевац“.  

У истом ставу речи: „закључује Дирекција“ замењују 
се речима: „закључује Градска управа, а стручне послове 
припреме израде уговора врши Одељење за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине Градске управе“. 

 
Члан 19. 

 
У члану 82. став 2.  реч: „Дирекција“ замењује се 

речима:  "ЈКП „Крушевац“ ".  
 

Члан 20. 
 

Члан 85. мења се и гласи: 
 

"Члан 85. 
 

Постављање објекта за постављање плаката  врши 
се на основу Плана размештаја покретних објеката на 
јавним површинама.  

Стручне послове израде плана размештаја који 
садржи локације, врсту и изглед објекта за постављање 
плаката обавља Јавно предузеће за урбанизам и 
пројектовање  Крушевац.  

Постављање и одржавање објекта из овог члана 
врши ЈКП „Крушевац“." 

  
Члан 21. 

 
У члану 91.  став 1. алинеја три  мења се и гласи: 
„- издаје прекршајни налог.“ 

 
Члан 22. 

 
У члану 93. у ставу 1. износ: „од 50.000 до 200.000 

динара“ замењује се износом: „од 50.000 динара“. 
У ставу 2. износ: „од 5.000 до 50.000 динара“ 

замењује се износом: „од 10.000 динара“ 
У ставу 3. износ: „од 10.000 до 100.000 динара“ 

замењује се износом: „од  30.000 динара“ 
У ставу 4.  износ: „од 5.000 до 50.000 динара“ 

замењује се износом: „од 10.000 динара“. 
 

Члан 23. 
 

Члан 94. брише се.  
 

Члан 24. 
 

Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 
пречишћен текст Одлуке о уређењу града. 
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Члан 25. 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-261/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
62 
На основу члана 26. став 1. тачке 3. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама (''Службени 
гласник РС'' бр. 88/11 и 15/16), члана 32. став 1. тачке 6. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 
бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 19. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ 

ПРОЈЕКТА ЈАВНОГ ПРИВАТНОГ 
ПАРТНЕРСТВА-РЕКОНСТРУКЦИЈА, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА 
СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У 
НАСЕЉИМА ГРАДА КРУШЕВЦА  

 
Члан 1. 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност и усваја се Пројекат Јавног 

приватног партнерства-Реконструкција, рационализа-
ција и одржавање дела система јавног осветљења у 
насељима града Крушевца, на који је дато позитивно 
мишљење Комисије за ЈПП Републике Србије под бр. 
85/2016 од 29.12.2016. године, а који чини саставни део 
ове Одлуке.  

Члан 2. 
 

II - Покреће се поступак јавне набавке за избор 
најповољнијег партнера у пројекту Реконструкција, 
рационализација и одржавање дела система јавног 
осветљења у насељма града Крушевца у складу са 
Законом о јавним набавкама.  

 
Члан 3. 

 
III - Ова Одлука се објављује у ''Службеном листу 

града Крушевца'', а ступа на снагу даном доношења.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-264/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 

 
 

63 
На основу члана 60. Закона о пољопривредном 

земљишту (''Службени гласник РС' број 62/06, 65/08, 
41/09 и 112/15), члана 19. Статута града Крушевца (''Сл. 
лист града Крушевца'' бр. 8/08, 5/11 и 8/15), и уз 
сагласност Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине Републике Србије број 320-11-02107-14 
од 20.03.2017. године,  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И KОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији Града  Крушевца за 2017. годину 
на који је дато позитивно мишљење Комисије за давање 
мишљења на Програм.  
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука са Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији града Крушевца за 
2017. годину, се објављује у „Службеном листу града 
Крушевца“, а ступа на снагу даном доношења.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-35/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
64 
На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 
99/16) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

Град Крушевац ангажује ревизора за обављање 
екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета града 
Крушевца за 2016. годину.  

 
Члан 2. 

 
Завршни рачун Буџета града Крушевца за 2016. 

годину, сагласно члану 1. ове Одлуке треба да садржи 
извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима.  

 



4                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  3                                     28.03.2017.  

 

Члан 3. 
 

Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 
екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета за 2016. 
годину доставити Државној ревизорској институцији на 
сагласност.  

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Крушевца''.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 417-1/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
65 
На основу члана чл. 19 Статута града Крушевца 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 27.03.2017. године, донела је  
 

ОДЛУКУ  
  

О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА АНЕКСА 2 
УГОВОРА 

 
О пословно–техничкој сарадњи на реализацији 
Програма снабдевања природним гасом широке 
потрошње територије Града Крушевца за фазну 

реализацију 
 

Члан 1. 
  
Прихвата се предлог Анекса 2 Уговора о пословно-

техничкој сарадњи на реализацији Програма снабде-
вања природним гасом широке потрошње територије 
Града Крушевца за фазну реализацију заведен под бр. 
404-398/II код града Крушевца, бр. 01-01-8/213 код ЈП 
"Србијагас" и бр. 30  код "Расина Енергогас" ДОО 
Крушевац  од 14.06.2013. године, те исти чини саставни 
део ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се Градоначелник града Крушевца 

Драги Несторовић, да потпише Анекс 2 Уговора о  
пословно–техничкој сарадњи на реализацији Програма 
снабдевања природним гасом широке потрошње 
територије Града Крушевца за фазну реализацију. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 404-318/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 141. Закона о спорту („Службени 

гласник РС”, број 10/16) и члана 19. Статута града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца, бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  

Скупштина града Крушевца  на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је  

 
ОДЛУКУ  

 
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се категоризација спортских 

организација са седиштем на територији града Крушевца 
које учествују у спортским такмичењима у оквиру 
надлежних националних гранских спортских савеза (у 
даљем тексту: спортске организације), критеријуми за 
рангирање и поступак рангирања спортских организација.  

 
Члан 2. 

 
Категоризација спортских организација утврђује се 

на основу националних категоризација спортова и 
националних гранских спортских савеза уз уважавање 
специфичних потреба и интереса града Крушевца у 
области спорта. 

На основу категоризације из става 1. овог члана 
једанпут годишње врши се рангирање спортских 
организација. 

Рангирањем спортских организација утврђује се 
компетентност спортских организација у граду 
Крушевцу за дугорочно остваривање потреба и 
интереса грађана у области спорта у граду Крушевцу. 

Рангирањем спортских организација обухваћене су 
само спортске организације које су регистроване у 
складу са законом, испуњавају услове за обављање 
спортских активности и делатности и које су чланице 
надлежних Националних гранских спортских савеза. 

Критеријуми за рангирање су: који је ранг спортске 
гране према Националној категоризацији спортова за 
коју је регистрована спортска организација; који је ранг 
надлежног Националног гранског спортског савеза чији 
је члан спортска организација; каква је традиција те 
спортске организације у граду; који је ранг такмичења; 
какви су спортски резултати постигнути; колики је број 
такмичарских спортских екипа у системима такмичења 
надлежног Националног гранског спортског савеза; 
колики је број ангажованих спортских тренера са 
дозволом за рад; колики је број регистрованих 
спортиста; колики је број категорисаних спортиста; да 
ли постоји заступљеност спортиста у националним 
спортским репрезентацијама. 

 
Члан 3. 

 
Категоризација спортских организација врши се према 

критеријумима утврђеним у Табели категорисања  
Обрасац број 1, који је одштампан  уз ову Одлуку  и 
чини његов саставни део. 

Критеријуми за рангирање спортских организација 
из става 1. овог члана обухватају: 

 
1) секција 1 – Ранг спорта према Националној 

категоризацији спортова (подсекције: спортови првог 
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ранга, спортови другог ранга, спортови трећег ранга, 
спортови четвртог ранга, спортови петог ранга); 

2) секција 2 – Ранг надлежног националног гранског 
спортског савеза према Националној категоризацији 
националних гранских спортских савеза (подсекције: 
национални савез првог ранга, национални савез другог 
ранга, национални савез трећег ранга, национални савез 
четвртог ранга и национални савез петог ранга); 

3) секција 3 – Традиција спортске организације у 
граду Крушевцу (подсекције: организација основана 
пре 50 година, организација од 15 до 24 године, 
организација од пет до 14 година, организација од две 
до четири године); 

4) секција 4 –  Ранг такмичења у коме учествују 
спортисти и екипе (подсекције: екипни спорт, 
индивидуални спорт); 

5) секција 5 – Постигнути спортски резултати 
(подсекције: екипни спорт, индивидуални спорт); 

6) секција 6 − Број такмичарских екипа у 
редовним системима такмичења (сви узрасти – 
мушкарци и жене) – (подсекције: четири и више екипа, 
три екипе, две екипе, једна екипа); 

7) секција 7 − Број ангажованих спортских 
тренера са дозволом за рад  (подсекције: три и више 
тренера, два тренера, један тренер); 

8) секција 8 – Број регистрованих спортиста 
(подсекције: 11 и више спортиста такмичара, до 10 
спортиста такмичара); 

9) секција 9 – Број категорисаних спортиста 
(подсекције: три и више спортиста, 1–2 спортисте); 

10) секција 10 – Заступљеност спортиста у 
националним спортским репрезентацијама (подсекције: 
два и више спортиста, један спортиста). 

На основу критеријума из става 1. овог члана, 
спортској организацији се додељују одговарајући 
бодови, с тим да спортска организација може да добије 
максимално 100 бодова. 

Спортске организације се рангирају према броју 
бодова које добију на основу критеријума из става 1. 
овог члана. 

Уколико није утврђен ранг надлежног националног 
гранског спортског савеза, спортској организацији се 
додељује у оквиру секције 2 онај број бодова који 
одговара рангу спортске гране у којој се спортска 
организација такмичи. 

 
Члан 4. 

 
Испуњеност критеријума из члана 3. став 1. ове 

Одлуке рачуна се за спортисте сениоре, али спортска 
организација може да пријави и спортисте, односно 
екипе млађе узрасне категорије, с тим да се тада 
утврђени бодови умањују за спортисте јуниоре за 30%, 
за спортисте кадете за 60% и за спортисте пионире за 
80%, ако овом Одлуком није друкчије утврђено. 

У случају да у екипном спорту постоје само четири 
нивоа такмичења, максимални број бодова по 
критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за 10%, а 
уколико постоје три нивоа такмичења, максимални број 
бодова се умањује за наредних 10% итд.  

У случају да у индивидуалном спорту постоје два 
нивоа такмичења, максимални број бодова по 
критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за 20%, а 

уколико постоји само један ниво такмичења, 
максимални број бодова се умањује за 40%.  

Спортски резултат који у индивидуалном спорту 
постигну екипе спортске организације рачуна се као за 
екипни спорт, под условом да је у такмичењу 
учествовало најмање осам екипа. 

Остварени спортски резултати у индивидуалним  
спортовима признају се ако у спортској дисциплини, 
односно  категорији, у такмичењу учествује шест и 
више спортиста.  

Под спортским тренером са дозволом за рад 
подразумева се спортски стручњак који има неко од 
спортских звања у оквиру занимања тренер у спорту, 
које је стечено у складу са Законом о спорту, и који има 
важећу дозволу за рад издату од стране надлежног 
националног спортског савеза или међународног 
спортског савеза. 

Спортски тренер може бити пријављен за 
бодовање само у једној спортској организацији. 

 
Члан 5. 

 
Рангирање спортских организација спроводи 

Комисија за категоризацију спортских организација (у 
даљем тексту: Комисија) коју образује Градско веће 
града Крушевца. 

Комисија се састоји од истакнутих спортских 
стручњака и стручњака у спорту. 

Комисија има председника и четири члана, од 
којих је најмање један представник Спортског савеза 
града Крушевца. 

О раду Комисије води се записник, који потписују 
председник и чланови Комисије.  

Техничку и административну помоћ Комисији 
пружа Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Крушевца. 

Рангирање спортских организација спроводи се 
тако што Комисија врши оцењивање, односно 
бодовање спортске организације у складу са утврђеним 
критеријумима и доставља Градском већу предлог за 
утврђивање ранг-листе спортских организација. 

На извршено рангирање спортске организације 
може се уложити жалба Градском већу. 

Рангирање спортских организација врши се најкас-
није до краја јануара текуће године за претходну годину. 

Спортске организације подносе до 01. јула текуће 
године Упитник за категоризацију спортских 
организација одштампан на Обрасцу број 2, који  чини 
његов саставни део, са пратећом документацијом којом 
се доказује испуњеност утврђених критеријума за 
рангирање. 

Спортске организације које благовремено не 
доставе потребне податке за рангирање у складу са 
овим Правилником неће бити вредноване у поступку 
рангирања. 

Спортска организација која достави нетачне 
податке на основу којих се врши рангирање искључује 
се из поступка рангирања за текућу годину, односно 
искључује се са утврђене ранг-листе. 

 
Члан 6. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о категоризацији спортских грана и 
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спортских организација на територији града Крушевца   
(„Сл. лист града Крушевца”, бр. 10/12). 

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-48/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 7. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца (''Сл. 
лист града Крушевца'' бр. 11/09, 12/09, 4/13). члана 19. 
Статута града Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 
8/08, 5/11 и 8/15), уз сагласност Министарства пољо-
привреде и заштите животне средине бр. 401-00-
04342/2016-09 од 07.03.2017. године,  

Скупштина града  Крушевца, на седници одржаној 
27.03.2017. године, донела је  

 
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА 

 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I- У Програму коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца за 
2017. годину (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 14/16) на 
који је сагласност дало Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине под бројем 401-00-
04342/2016 од 29.11.2016. године у ставу 5. у табели, 
под редним бројем 10. мења се: ''Испитивање степена 
загађености речних и отпадних вода, (900.000)'' тако да 
сада гласи: Испитивање степена загађености главних 
водотокова и њихових притока (900.000)''' 

 
II-  Ову Измену Програма објавити у „Службеном 

листу града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 501-1/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
68 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС 
и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 

ЛИНИЈСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА 
ОД ТС КРУШЕВАЦ 3 ДО СТАРОГ АЕРОДРОМА У 

КРУШЕВЦУ 
 
А1/ ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

 

1.1. Положај и опис граница подручја које се 
       уређује Планом  
 
Предмет Плана је израда планске документације 

линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 
до Старог аеродрома у Крушевцу. 

Површина подручја које се обрађује Планом 
детаљне регулације износи 0,77ха. 

 
Опис границе Плана 
 
Граница плана је дефинисана у односу на трасу 

предметног кабловског вода 10kV, тако да обухват 
плана углавном, подразумева појас ширине 4м, тј.по 2м 
лево и десно од осовине предметног кабловског вода 
10kV, дужине од око 1950м. Планом су обухваћени 
делови кат. парцела које припадају катастарскoj 
општини Крушевац. 

Подручје обухваћено ПДР заузима површину од  
0,77 хектара  

Траса кабловског вода пролази кроз катастарске 
парцеле: 

Кроз делове катастарских парцела: 2577/13, 2577/1, 
2577/5, 2577/12, 2577/3, 2577/4, 2577/7, 2657/11, 2423, 
2425/1, 2414/1, 2414/21, 2414/20, 2610/87, 2610/1, 
2609/2, 2609/3, 2820/3, 2655/2, 2635/1, 2610/7, 2610/8, 
2610/99, 2610/17, 2610/15, 2610/16, 2610/13, 2610/9, 
2610/10, 2632, 2655/1,  2637/1 све КО Крушевац  

 
Правни основ за израду плана  
• Закон о планирању и изградњи  („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- 
одлука УС и 132/2014 „Сл. гласник РС“, бр. 132/14 и 
145/14)  

• Правилник о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. 
гласник  РС“, бр. 64/15) 
 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 
до Старог аеродрома у Крушевцу (I број: 350-637/2015. 
усвојеној на седници одржаној 28.12.2015. године). 
 

Плански основ за израду плана 
 
• Генерални план Крушевца 2021 („Сл. лист 

општине Крушевац“, бр. 4/05)  
На основу ГП Крушевац 2021, предвиђена је 

изградња линијских инфраструктурних објеката -  
електроенергетских водова напонског нивоа 10kV  
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1.2. Детаљна намена земљишта и статус 
       власништва  
Детаљна намена земљишта у границама Плана 

детаљне регулације је: 
- јавна површина 
- земљиште за остале намене (у мањем обиму) 

 
       2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
           СТАЊА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

2.1. Природне карактеристике подручја  
2.1.1. Геоморфолошке карактеристике  
Терен предметног подручја је у благом нагибу  од 

ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома.  
 
2.1.2. Хидролошке карактеристике тла  
Хидролошка карактеристика тла је добра про-

пустљивост тј. површинска вода понире и не задржава 
се  на површини терена.   

2.2. Грађевинско подручје, намена површина и 
површина јавне намене  

 2.2.1. Грађевинско подручје  
Границе обухвата Плана, уједно представљају и 

границу обухвата грађевинског подручја. 
 
 2.2.2. Постојећа организација простора и намена 
           површина  
Траса предметног кабловског вода 10kV пролази 

кроз грађевинско подручје. 
Подручје обухваћено Планом лоцирано је од 

подножја Багдале до локације Старог аеродрома.  
Приближна површина простора обухваћеног 

Планом  износи  0,77 хектара 
Саобраћајну матрицу подручја чини постојеће 

градске саобраћајнице  
У контанктним зонама, садржајима од функционалног 

утицаја, могу се сматрати зоне становања, зона 
заштитног зеленила.  

 2.2.3. Зеленило, спорт и рекреација  
У обухвату Плана не постоји организовано зеленило.   
  2.2.4. Површине јавне намене   
Постојеће површине јавне намене, односно објекте 

јавне намене и јавне површине, дефинисани Законом о 
планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 
УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС Сл Гласник РС 
132/14 и 145/14) у границама Плана чине јавне површине – 
делови постојећих саобраћајница – улица. 

  
2.3. Трасе, коридори и капацитети 
       инфраструктуре 
 
2.3.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине  
Све саобраћајнице којима пролази траса електо-

енергетских водова (део Улице Иве Андрића, део Улице 
Косовске, део Улице Достојевског, улица Слободана 
Јовановића, део Улице Слатинске и део Улице краља 
Александра Ујединитеља до Улице Бруски пут) су са 
савременим асфалтним коловозним застором. 

2.3.2. Водопривредна инфраструктура,  
          хидротехничке инсталације и објекти 
 
Водовод  
На простору обухваћеног Планом постоји изведен 

магистрални цевовод ∅1058мм у Улици Косовска, 
водоводна мрежа ∅150мм и ∅500мм у Улици Бруски 
пут, ТПЕ ∅110мм у Улици Василија Анчевића, АЦЦ 
∅150мм у Улици краља Александра Ујединитеља 

 
Фекална канализација  
На простору обухваћеног Планом постоји фекална 

канализација ∅400мм у Улици Бруски пут.  
 
Атмосферска канализација  
Атмосферска канализација је изведена у Улици 

краља Александра Ујединитеља.  
 
2.3.3. Електроенергетика  
Постојећи кабловски водови 10kV су приказани у 

оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу. 

 
2.3.4. Телекомуникациона инфраструктура  
У границама предметног плана постоји кабловска 

канализација у Улицама Достојевског и Слатинска. 
Постојећа кабловска канализација је приказана у 

оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу. 

 
2.3.5. Снабдевање топлотном енергијом 
 
Топлификациона инфраструктура  
На предметном планском подручју постоје топло-

водне инсталације у Улицама Краља Александра 
Ујединитеља, Слатинске, Слободана Јовановића и Нове 
косовске. 

 
Гасификациона инфраструктура  
На предметном планском подручју постоји део 

трасе разводног градског гасовода средњег притиска. 
 
2.4. Преглед евидентираних и заштићених 
       објеката, споменика културе и природе и 
       амбијенталних целина 
 
У обухвату предметног Плана нема евидентираних 

и заштићених објеката, споменика културе  и природе и 
амбијенталних целина. 

 
2.5. Оцена катастарских подлога за израду 
       Плана 
 
На основу члана 32, Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- 
одлука УС, 98/13- одлука УС и 132/2014 Сл гласник РС 
132/14 и 145/14) графички део Плана детаљне 
регулације израђује се на овереном катастарско-
топографском плану, па се сходно томе приступило 
прибављању истог. 

Геодетска подлога за израду предметног Плана је 
катастарско-топографски плану у размери 1:500, који је 
израдила овлашћена геодетска организација 
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А2/ ПЛАНСКИ ДЕО 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
3.1. Концепција уређења простора  
 
Намена простора обухваћеног Планом је изградња 

линијских објеката инфраструктуре – електроенергетских 
водова, а све у циљу стварања услова за прикључење 
будућих пословно–стамбених објеката на локалитету 
Стари аеродром. 

План детаљне регулације израђује се са циљем 
стварања услова за реализацију линијског објекта 
инфраструктуре–електроенергетских водова, како у 
смислу дефинисања трасе, правила уређења и др., тако 
и ради решавања имовинских односа. 

Подручје које се разрађује Планом није подељено 
на урбанистичке целине и блокове  због специфичности 
намене. 

 
3.2. Опис детаљне намене површина  
 
Намена  простора обухваћеног Планом  детаљне 

регулације је изградња линијског објекта инфраструктуре- 
-електроенергетски водови 10kV са циљем стварања 
планског основа за услове прикључења будућих 
пословно–стамбених објеката на локалитету Стари 
аеродром и то повезивањем ТС Крушевац 3 са 
новопланираним ТС 10/0,4kV (које су планиране ПДР 
Стари Аеродром фаза 1 и ПДР Стари аеродром фаза 3) 

Катастарске парцеле су предвиђене за непотпуну 
експропријацију  тј. враћање у првобитно стање након 
изведених радова.  

 
3.3. Услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене 
 
3.3.1. Површине и објекти јавне намене 
 
У оквиру Плана опредељене су површине јавне 

намене и то: 
• Јавне површине 
• Јавне саобраћајнице  

 
3.3.2. Грађевинско подручје  
Границе обухвата Плана, уједно представљају и 

границу обухвата грађевинског подручја. 
 
3.4. Услови за уређење и изградњу објеката 

јавне намене и мреже  саобраћајне инфраструктуре 
(укрштање са осталом инфраструктуром) 

 
Траса електоенергетских водова креће од ТС 

Крушевац 3, пролази делом улице Иве Андрића, делом 
улице Косовске, делом улице Достојевског, улицом 
Слободана Јовановића, делом улице Слатинске, делом 
улице краља Александра Ујединитеља до улице Бруски 
пут (која се поклапа са државним путем IБ реда бр. 38 - 
деоница 03803). Према условима ЈП Путеви Србије бр. 
953-21139/16-3 од 21.12.2016.године, одређене су 
стационаже на којима се трасе електоенергетских 
водова укрштају са предметним државним путем и то: 

• Укрштај на км 8+998,57, 
• Укрштај на км 9+593,18. 

Такође, траса електроенергетских водова пролази 
паралелно са предметним државним путем, са десне 
стране у правцу пораста стационаже и то од                            
км 9+337,94 до км 9+593,18, у дужини од укупно 255,24 
метара. 

Техничком документацијом мора бити адекватно 
решено прихватање и одводњавање површинских вода, 
уз усклађивање са системом одводњавања предметног 
државног пута. 

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. 
став 2. Закона о јавним путевима (“Сл. гласник РС”, број 
101/05), може да се гради, односно поставља, водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга, и други слични 
објекат, као и телекомуникациони и електро водови, 
инсталације, постројења и слично, по претходно прибав-
љеној сагласности управљача јавног пута који садржи 
саобраћајно–техничке услове. 

Инсталације се планирају на катастарским парце-
лама које се воде као јавно добро путеви – својина 
Републике Србије и на којима се ЈП “Путеви Србије”, 
Београд воде као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, 
Београд правни следбеник корисника. 

 
Општи услови за постављање инсталација:  
• траса предметних инсталација мора се 

пројектно усагласити са постојећим инсталацијама 
поред и испод предметних путева. 

 
Услови за укрштање инсталација са путем:  
• да се укрштање са путем предвиди искључиво 

механичким подбушивањем испод трупа пута, управно 
на пут, у прописаној заштитној цеви, 

• заштитна цев мора бити пројектована на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута (изузетно спољна ивица реконструисаног 
коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране, 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви износи 1,35 m, 

• минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до 
горње коте заштитне цеви износи 1,00 m.  

Приликом постављања надземних инсталација 
водити рачуна о томе да се стубови поставе на 
растојању које не може бити мање од висине стуба, 
мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и 
да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 m од највише 
коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим 
температурним условима. 

 
Услови за паралелно вођење инсталација са 

путем: 
• предметне инсталације морају бити постављене 

минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила 
пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице 
путног канала за одводњавање) изузетно ивице 
реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети 
режим одводњавања коловоза. 

• на местима где није могуће задовољити услове 
из претходног става мора се испројектовати и извести 
адекватна заштита трупа предметног пута 
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• не дозвољава се вођење предметних инсталација 
по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове 
или локације које могу бити иницијалне за отварање 
клизишта. 

 
3.4.1. Водопривредна инфраструктура, хидротехничке 

инсталације и објекти 
 
ВОДОВОД 
 
Дуж простора обухваћеног Планом се не планира 

изградња нове као ни реконструкција постојеће 
водоводне мреже. 

На основу претходних услова издатих од стране 
ЈКП "Водовод" Крушевац и општих техничких услова 
следи: 

На ситуационом плану је уцртан цевовод пијаће 
воде ∅ 1058 у Улици Косовска.  

При изради техничке документације строго водити 
рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите 
(по 3м са обе стране цевовода), које је је неопходно 
испоштовати: 

- није дозвољена изградња објекта ни вршење било 
којих радњи које могу загадити воду или угрозити 
стабилност цевовода; 

- забрањено је кретање, као и маневар моторних 
возила као и тешког саобраћаја; 

- забрањено је сађење било каквог засада (посебно 
дрвенасте структуре) осим траве; 

- није дозвољено насипање земљом (као ни 
скидање земље) и промена нивелете терена у циљу 
изградње саобраћајница. 

 
Приликом пројектовања других инсталација,  треба  

водити  рачуна о томе  да: 
- Није  дозвољено  паралелно  вођење  каблова  или  

других   водова,  испод  водоводних   и канализационих 
цеви  осим  при укрштању; 

- Приликом укрштања, кабл (или  друга  
инсталација) може бити положен испод или изнад 
водоводне  и  канализационе  цеви,  и  то  на  растојању   
од  најмање  0,3м.  Ако  се  размаци  не могу постићи 
тада  кабл  провући  кроз  заштитну  цев. 

-   На  месту  паралелног  вођења  и  укрштања  
водоводних и канализационих са другим инсталацијама   
ров се копа  ручно (без механизације); 

-   Хоризонтални размак других инсталација од  
водоводних и канализационих цеви треба да износи  
најмање 0,5 м; 

 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА  
 
Дуж простора обухваћеног планом се не планира 

изградња нове фекалне канализација  
 
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Дуж простора обухваћеног планом се не планира 

изградња нове атмосферска канализација. 
 
3.4.2. Електроенергетика 
 
Укрштање линијских објеката инфраструктуре – 

електроенергетских водова 10kV са постојећим каблов-
ским водовима предвидети и извести у складу са 
Техничким прописима и Техничким препорукама ТП-3 
Дирекције за дистрибуцију електричне енергије. 

3.4.3. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Овим Планом није планирана изградња ТК мреже. 

Укрштање линијских објеката инфраструктуре – 
електроенергетских водова 10kV са постојећим каблов-
ским ТК водовима предвидети и извести у складу са 
Техничким прописима.  

 
3.5. Услови уређења зеленила на јавним и 
       површинама остале намене 
 
Зеленило јавног коришћења 
 
Постојеће зеленило у обухвату Плана је затечено 

зеленило јавних површина. 
У појасу који је предмет овог плана, није 

дозвољена садња растиња које својим кореном или 
стаблом може да угрози трасу кабловских водова  или 
које онемогућава радове везане за кабловске водове. 

 
3.6. Услови и мере заштите простора 
 
3.6.1. Услови и мере заштите непокретних културних 

добара  
На предметном простору плана нема евидентираних 

нити заштићених непокретних културних добара, односно 
споменика културе и не постоји евидентирано 
археолошко налазиште који подлежу заштити. 

  
3.6.2. Услови и мере заштите природних добара 
 
Предметни простор у границама Плана не представља 

подручје значајних вегетационих карактеристика. Увидом 
у Регистар заштићених природних добара констатовано 
је да нема заштићених и евидентираних природних 
добара. 

 
3.6.3. Услови и мере  заштите  животне средине  
У складу са чл. 10. Одлуке о изради овог Плана 

детаљне регулације није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну средину. 

Новоизграђени планирани кабловски водови 10kV 
морају испунити и следеће услове: 

• Планираном изградњом не сме доћи до 
значајне промене режима а посебно квалитативних 
карактеристика подземних и површинских вода. 

• Кабловски водови 10kV  морају бити 
заштићени од подлокавања, плављења, нестабилности 
и др. Како се не би изазвало његово померање или 
додатно оптерећење. 

• Кабловски водови 10kV не смеју угрожавати 
постојеће или планиране објекте, као и планиране 
намене коришћења земљишта. 

• Предвидети да кабловски водови 10kV буду 
прописно укопани  на одговарајућу дубину. 

• Уколико се током радова наиђе на геолошко-
палентолошке или минерално-палентолошке објекте, за 
које се претпоставља да имају својство природног добра, 
сходно Закону о заштити природе, извођач је дужан да 
обавести министарство надлежно за послове заштите 
природе, односно преузме све мере како се природно 
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

• Примењени материјали од којих се објекти 
изводе морају одговарати важећим прописима и атестима. 
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• Сви објекти на мрежи морају бити лако 
доступни и приступачни за сервисна возила. 

• Све радове на ископу и монтажи извести у 
складу са важећим техничким условима. 

 
3.6.4. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Потребно је континуирано спроводити мере заштите 

и одбране од природних непогода, које настају као 
последица климатских и хидролошких карактеристика на 
овом простору. 

 
3.6.5. Услови и мере заштитe од пожара 
 
Реализовати изградњу кабловских водова 10kV у 

складу са Законом о заштити од пожара („Сл гласник 
РС“, бр. 111/09 и 20/15). 

 
3.7. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са инвалидитетом 
 
• Имајући у виду врсту и намену објеката који су 

обухваћени овим детаљним планом, утврђује се да нема 
утицаја на приступачност особама са инвалидитетом. 
 

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења обухватају све објекте у границама 

Плана. 
Правила грађења су дата као општа која се односе 

на  обухват плана и правила која се односе на друге 
објекте инфраструктуре који су изграђени или 
планирани у границама плана. 

 
4.1. Општа правила урбанистичке регулације 
 
Намена објеката 
 
У обухвату Плана је дозвољена изградња 

кабловских водовова 10kV. 
 
Врста и намена објеката чија је градња забрањена 
 
Забрањује се изградња објеката који су у супротности 

са наменом утврђеном Планом, објеката чији садржаји 
неповољно утичу на квалитет воде, ваздуха и земљишта, 
као и на стварање прекомерне буке. 

 
Правила регулације  
Положај објекта је одређен по предходној планској 

и пројектној документацији и везан је за трасу 
постојећих саобраћајница.  

 
4.2. Правила грађења за електроенергетске објекте 
 
• Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 
 

• Подземни водови  
• Сви планирани подзмени високонапонски 

каблови се полажу у профилима саобраћајних 
површина према регулационим елементима датим на 
графичком прилогу. 

• Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе елементе 
терена испод кога се полажу, осим укрштаја са Улицом 
Бруским путем, где је дубина полагања 1,35м од 
најниже коте коловоза и укрштаја са путним каналом за 
одводњавање Улице Бруски пут, где је дубина 
полагања 1,00м од коте дна канала. 

• При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, 
дуж целе трасе, треба да се постави пластична 
упозоравајућа трака. Након полагања каблова трасе 
истих видно обележити. 
 

• Међусобно приближавање и укрштање 
енергетских каблова  

• На месту укрштања енергетских каблова 
вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при 
чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова 
виших напона. 

• При паралелном вођењу више енергетских 
каблова хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. 
У истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, 
међусобно морају бити одвојени низом опека или 
другим изолационим материјалом. 

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (СРПС Н. Ц0.101): 

 
• 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 

 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; Енергетски 
кабл, се по правилу, поставља испод телекомуни-
кационог кабла. Уколико не могу да се постигну 
захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл 
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. Размаци и укрштања према 
наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, 
али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
Телекомуникациони каблови који служе искључиво за 
потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти 
ров са енергетским кабловима на најмањем размаку 
који се прорачуном покаже задовољавајући, али не 
мањем од 0.2м.  

Приближавање и укрштање енергетских каблова 
са цевима водовода и канализације  

Није дозвољено паралелно вођење енергетских 
каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,4м за остале каблове. При укрштању, 
енергетски кабл може да буде положен испод или изнад 
водоводне или канализационе цеви на растојању од 
најмање 0,3м за остале каблове. Уколико не могу да се 
постигну размаци према горњим тачкама на тим 
местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну 
цев. На местима паралелног вођења или укрштања 
енергетског кабла са водоводном или канализационом 
цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова 

са гасоводом  
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви гасовода. Размак између 
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енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

• 0,8м у насељеним местима  
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл положи 

у заштитну цев дужине најмање 2 метра са обе стране  
места укрштања или целом дужином паралелног вођења. 
На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод 
енергетског кабла.  

Приближавање енергетских каблова дрворедима  
Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних 

водова. Енергетске кабловске водове треба по правилу 
положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским 
плочама. 

 
4.4. Приближавање и укрштање са дистрибутивним 

гасоводом 
 
При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са 

подземним водовима, минимално растојање износи 40 cm, 
а у изузетним случајевима може бити најмање 20 cm. При 
укрштању дистрибутивног гасовода са подземним 
водовима, минимално растојање износи 20 cm, а при 
вођењу гасовода поред темеља 1,0 m. Уколико се ова 
растојања не могу остварити, онда треба применити 
додатне мере (заштитне цеви, повећана дебљина цеви и 
сл.) Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 
од 0,6 до 1,0 m. Изузетно, дубина укопавања може бити и 
0,5 m, под условом да се предузму додатне техничке мере 
заштите. 

 
4.5. Правила грађења за зеленило 
 
У појасу који је предмет овог плана, није 

дозвољена садња растиња. 
 
4.6. Правила урбанистичке парцелације 
 
Општа правила парцелације  
Катастарске парцеле су предвиђене за непотпуну 

експропријацију тј. враћање у првобитно стање након 
изведених радова. 

 
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

До привођења простора планираној намени на 
постојећим објектима дозвољено је искључиво текуће 
одржавање објекта како би се створили услови за 
његово несметано коришћење. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл. гласник РС”, 
бр. 22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
Планом одређени. 

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-186/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 

69 
На основу члана 25, 35. став 7. и 46. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/12, 50/2013, 54/2013, 
98/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08,  5/11 и 
8/15), члана 35. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде документа просторног и урбанистичког 
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

 Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ 
 

Члан 1. 
 
У Плану генералне регулације „Центар“ ("Службени 

лист града Крушевца" бр. 14/16) у тачки 4.9. ПРЕЛАЗНЕ 
ОДРЕДБЕ у ставу 3. речи „волумен“ се замењује речима 
„хоризонтални и вертикални габарит“. 

 
Члан 2. 

 
У тачки 4.9. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ став 4. 

„Могуће је извести и реконструкцију крова без 
повећања корисног простора“ замењује се новим 
ставом 4. који гласи: 

 
"Дозвоља се претварање таванског простора у 

стамбени простор на постојећим објектима који већ 
имају максимално изграђену висину која је дата 
важећим Планским документом, а чија намена одговара 
намени последње етаже објекта, без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита објекта (висинa 
кровног венца и слемена крова), промене нагиба 
кровних равни, и са могућношћу осветљавања простора 
кровним баџама или кровним прозорима у оквиру 
кровних равни без рачунања степена изграђености. 

У случају где су већ изграђене кровне баџе у 
таванском простору, исте се могу користити за 
осветљење уз услов да је максимална дозвољена чиста 
висина кровне баџе 2,60м од коте пода, да на једном 
објекту може бити само један ред кровних баџа на истој 
висини и да је највећа дозвољена укупна површина 
основе кровних баџа 30% површине основе крова. 
Облик и ширина баџа мора бити усклађена са 
елементима фасаде и да прати ритам отвора на доњим 
етажамa. 

 
Постоји могућност формирања галерије у оквиру 

јединственог простора у тавану, ако то дозвољава 
постојећи волумен, односно висина слемена." 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука има правно дејство до доношења 

последњег Плана детаљне регулације у оквиру Плана 
генералне регулације „Центар“ ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 14 /16). 
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Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-187/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
70 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 64/15) 
и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ТРГ КОСТУРНИЦА-СЕВЕР“ 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се Измени Плана детаљне регулације 
„Трг Костурница – север“ у Крушевцу“ (у даљем тексту 
План). 

 
Члан 2. 

                  
Обухват плана детаљне регулације ограничен је 

улицама Видовданском, Душановом, Поручника 
Божидара, Доситејевом, 12. пешадијски пук, до улице 
Видовданске.  

Површина обухвата плана је око 6,5ха. 
Планом су обухваћене парцеле у оквиру КО 

Крушевац. 
Граница планског подручја, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме нацрта плана.    

       
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације Центар у Крушевцу 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, 
од којих је један ПДР Трг Костурница – север. 

Зона обухвата део целине 1.1 – урбанистичку 
потцелину 1.1.8 и део целине 1.2 – урбанистичку 
потцелину 1.2.3. 

ПДР Трг Костурница - север обухвата део централне 
градске зоне коју у обухвату плана карактерише 
разноврсност планираних претежних намена: различити 
типови вишепородичног и породичног становања, 
комерцијалне делатности различитих типова, као и 
вишепородично становање у реализованим целинама. 

Подлога за израду плана је катастарско 
топографски план оверен од стране лиценциране 
геодетске организације. 

Члан 4. 
 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су: 
• рационално коришћења земљишта и комуналне 

инфраструктуре, 
• детаљна намена простора, локација и објекта,  
• повећање квалитета становања и квалитета 

осталих намена у обухвату плана, 
• повећање енергетске ефикасности објеката 
• заштита простора.          
 

Члан 5. 
 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање услова за даљи 
развој и унапређење формираног градског ткива, као и 
решавање уочених проблема.  

Очекивани резултат је повећање комфора 
становања и квалитета живљења уопште, односно 
могућност да се не само основне животне потребе, како 
становника тако и посетиоца, могу задовољити на 
квалитетан начин. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и подразумева 
следећу структуру планираних претежних намена: 
породично и вишепородично становање различитих 
типова и комерцијалне делатности различитих типова 
као и зеленило (у оквиру блокова, дуж саобраћајница). 

Развој подручја усмерен је на унапређење 
постојећих намена, даље уређење простора који је 
неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене, даљи 
развој комерцијалних делатности и становања.  

Развој становања се планира кроз повећање 
комфора увећањем површине стамбеног простора по 
становнику, одрживо повећање густине становања 
увођењем вишепородичних стамбених структура, 
реконструкцију и унапређење постојећег грађевинског 
фонда, повећање  површина за заједничко коришћење и 
зеленило, као и кроз наставак праксе омогућавања 
комерцијалних, услужних и других компатибилних 
делатности унутар објеката и блокова. 

Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
развојне целине у граду неопходно је планирање 
усмерити на високи квалитет и највише стандарде у 
планирању и пројектовању. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана детаљне регулације је 12 

месеци, рачунајући од дана ступања на снагу Плана 
генералне регулације Центар у Крушевцу. 

 
Члан 8. 

  
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује Град Крушевац. 
 
• Стручни послови израде Плана детаљне 

регулације поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Плана 
са катастарско топографским Планом износе 
1.105.000,00 динара (без ПДВ-а), на основу ценовника 
Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац. 
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Члан 9. 
 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже Нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање Нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
 
 

Члан 11. 
 

Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 
облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 

 
Члан 12.  

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 350-188/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

Графички приказ граница и обухвата планског подручја Измене ПДР „Трг Костурница-север“ 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је                    

 
ОДЛУКУ  

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЖЕЛЕЗНИЧКА 4“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„ЖЕЛЕЗНИЧКА 4“ (у даљем тексту: План). 

Члан 2. 
                  
План детаљне регулације обухвата део целине 2.13 

– урбанистичку подцелину 2.13.2 површине око 18,0ха 
и ограничена је улицама Југ Богдановом, Бријановом, 
Железничком, Јасичким путем, одакле граница скреће 
према истоку железничком пругом до укрштања са 
улицом Уроша Предића, тј. границе КО Крушевац и 
КО Бивоље, затим се ломи према југу границом КО 
Крушевац и КО Бивоље, до границе војног комплекса и 
даље иде границом војног комплекса до улице Југ 
Богданове. 

Планом су обухваћене парцеле у оквиру КО 
Крушевац. 

Граница планског подручја, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница планског подручја дефинисаће се приликом 
припреме Нацрта Плана. 

 
Члан 3.  

План генералне регулације Центар у Крушевцу 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 14/16) 
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дефинише зоне за даљу разраду плановима детаљне 
регулације са правилима уређења и грађења, а један од 
планова је ПДР Железничка 4. 

План обухвата део урбанистичке целине 2.13. 
односно простор између железничке пруге и Југ 
Богданове улице, у оквиру стамбено – мешовите зоне, 
коју карактерише разноврсност различитих намена и 
садржаја: комерцијалних, привредних, становања и 
комуналних делатности. 

Планирана намена подразумева привредне делатно-
сти које се организују на нивоу блока или дела блока и 
чине јединствен комплекс или више појединачних 
груписаних локација. Објекти компатибилне намене 
могући су објекти комерцијалних делатности, 
(различити облици пословања и сл.) и јавне функције – 
аутобуска станица и железничка станица. 

Подлога за израду плана је по правилу оверен 
катастарско топографски план у размери 1: 500. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора јесу рационалније коришћење грађевинског 
земљишта и комуналне инфраструктуре, као и детаљна 
намена површина, у циљу стварања услова за 
унапређење појединих намена и квалитетнијег 
коришћења простора у обухвату плана, уз повећање 
енергетске ефикасности и заштите простора и објеката 
на свим нивоима.   

Планом је обухваћен део стамбено мешовите зоне 
које се развила непосредно уз централну градску зону, 
са заступљеним различитим наменама и садржајима: 
становања свих типова, као и комерцијалних, 
привредних и комуналних делатности.  

Планирана претежна и преовлађујућа намена је 
развој привредних делатности, у оквиру којих су 
допунске и пратеће намене комерцијалних делатности, 
породично становање и јавне функције – аутобуска 
станица и железничка станица. 

Даљи развој ове зоне подразумева планирање и 
унапређење и развој следећих намена: становање свих 
типова у источном делу, развој приведних делатности и 
унапређење постојећих јавних функција. Развој 
подручја плана усмерен је на унапређење постојећих 
намена и уређење простора који није изграђен.   

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање услова за даљи 
развој и унапређење постојећег формираног градског 
ткива, као и решавање уочених проблема.  

Очекивани резултати планирања су: унапређење 
постојећих намена, стварање услова за развој привредних 
делатности и пословања и квалитетнијег коришћења и 
заштите простора, експропријација земљишта јавне намене. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и подразумева 
следећу структуру планираних претежних намена: 
привредне делатности, у оквиру којих су допунске и 
пратеће намене: комерцијалне делатности, породично 
становање и јавне функције – аутобуска станица и 
железничка станица. 

Развој подручја усмерен је на унапређење 
постојећих намена и уређење простора који је 
неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. 
Унапређење намена подразумева развој привредних и 
комерцијалних делатности, јавних функција, као и 
квалитетније становање. 

Садржаје јавних функција ускладити са потребама 
и захтевима јавних институција. 

Развој становања се планира кроз повећање 
комфора, реконструкцију и унапређење постојећег 
грађевинског фонда, повећање  површина за заједничко 
коришћење и зеленило. 

Обзиром на карактер овог простора, као значајне 
целине између железничке пруге и централне градске 
зоне, са просторним потенцијалом за унапређење и 
развој привредних и комерцијалних делатности, 
неопходно је планирање усмерити на висок квалитет и 
стандарде у планирању и пројектовању.   

 
Члан 7.  

Рок за израду Плана детаљне регулације је 60 дана  
од добијања свих предходних услова и података 
издатих од стране надлежних институција. 

 
Члан 8.   

Средства за израду Плана детаљне регулације, 
обезбеђује Град Крушевац. 

• Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за урба-
низам и пројектовање Крушевац. 

• Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 2.160.000,00 дин.(без ПДВ-а). 

 
Члан 9.  

Градска управа, односно орган надлежан за 
послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже Нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање Нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
   

Члан 12.  
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 350-189/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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Графички приказ граница и обухвата планског подручја ПДР „Железничка 4“ 
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На основу члана 7. Одлуке о критеријумима и 

поступку за утврђивање назива, улица и тргова на подручју 
града Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 1/09 - 
Пречишћен текст), и члана 19. Статута града Крушевца 
(''Сл. лист града Крушевца'' бр. 8/08, 5/11 и  8/15)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О  

ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА НОВИХ,  
ИЗМЕНИ НАЗИВА ПОСТОЈЕЋИХ УЛИЦА И 

ТРГОВА НА ПОДРУЧЈУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 
КРУШЕВЦА  

 
1. Решење  о одређивању назива нових, измени 

назива постојећих улица и тргова на подручју Генералног 
плана Крушевца ("Сл. лист општине Крушевац" бр. 
4/2004) у делу одређивања назива улице Видовданске и 
Tрга Фонтана,  МЕЊА СЕ и гласи: 

 
"71. назив Видовданска, даје се улици која 

обједињује улицу Мирка Томића, део Трга октобарске 
револуције (леви крак гледајући од центра града) и 
улицу Веце Корчагина (до Паруновачког моста). 

"516. назив Трг фонтана, даје се Тргу октобарске 
револуције (десни крак гледајући од центра града) од 
улице Видовданске до улице Константина Филозофа." 

 
2. У Oпису улицa  који је саставни део Решења,  

опис  за  Трг фонтана  МЕЊА  СЕ и гласи: 
 
"516. Трг фонтана, пружа се од улице Видовданске, 

према југоистоку до улице Константина Философа" 
 
3. Задужује се Одељење  за стамбено комуналне и 

имовинско правне послове Градске управе града 
Крушевца да ажурира Списак улица и тргова на 
подручју Генералног плана Крушевца.  

 
4. Саставни део овог Решења чини скицa наведенe 

улицe и трга. 
  
5. Ово Решење објавити  у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 015-2/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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1. Ул. Видовданска 
2. Трг Фонтана 
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73 
На основу члана 567. Закона о облигационим 

односима (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 
57/89 “Сл. лист СРЈ” бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 
1/03), чл. 14. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник 
РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2001, 93/2012, 
62/2013, 108/2013, 142/2014 и 103/2015) и члана 19. 
тачка 6. Статута града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца” бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 

ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВА 
КАБЛОВСКОГ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА И 

ДРУГИХ ВОДОВА НА СТУБОВИМА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I – У Решењу о утврђивању висине закупнине за 

постављање водова кабловског дистрибутивног система 
и других водова на стубовима јавног осветљења у јавној 
својини града Крушевца I број:  352-1201/16 од 
31.10.2016. године (“Сл. лист града Крушевца” бр. 12/16) 
мења се став III тако да сада гласи: 

“Услове за постављање водова издаје ЈП за 
урбанизам и пројектовање Крушевац, Уговор се 
закључује са Градском управом града Крушевца, 
стручно административне послове обавља Одељење за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине” и   

- брише се став “IV”. 
 
II – Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”, а примењиваће се од наредног дана од дана 
објављивања. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 352-273/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
74 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Вододвод Крушевац“ Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 5/13 – Пречишћен текст, 4/15 и 
9/16) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац број 11/8 од 
17.03.2017. године којом се врши измена и допуна 
Програма пословања ЈКП "ВодоводКрушевац" Крушевац 
за 2017. годину, тако што: 

 

1. Брише се у целости тач. 7. „Инвестиције“ и 
замењује новом тачком 7. „Инвестиције“ која је дата у 
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део. 

 
2. У тач. 9. „Планирана финансијска средства за 

набавку добара, услуга и радова за обављање 
делатности – текуће и инвестиционо одржавање и 
средства за посебну намену“: 

2.1 Брише се у целости табела „Планирана 
финансијска средства за набавку добара, услуга и 
радова за капитална улагања“ и замењује новом 
табелом „Планирана финансијска средства за набавку 
добара, услуга и радова за капитална улагања“ која је 
дата у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део, 

 2.2 Брише се у целости табела „Планирана 
финансијска средства за набавку добара, услуга и 
радова за обављање делатности – текуће одржавање“ и 
замењује новом табелом „Планирана финансијска 
средства за набавку добара, услуга и радова за 
обављање делатности – текуће одржавање“ која је дата 
у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.  

2.3 Брише се у целости табела „Планирана 
финансијска средства за набавку добара, услуга и 
радова за обављање делатности – инвестиционо 
одржавање“ и замењује новом табелом „Планирана 
финансијска средства за набавку добара, услуга и 
радова за обављање делатности – инвестиционо 
одржавање“ која је дата у прилогу ове Одлуке и чини 
њен саставни део.  

Све остало што је садржано у Програму пословања 
ЈКП „Водовод - Крушевац“ Крушевац за 2017. годину 
остаје на снази.  

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-20/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
75 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа „Крушевац“ Крушевац (Сл. лист града 
Крушевца, бр. 5/13 – пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Крушевац" Крушевац број 444 од 
24.02.2017. године којом се врши измена и допуна 
Програма пословања ЈКП "Крушевац" Крушевац за 
2017. годину и то: 

 
1. У ТАБЕЛИ 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ, 7.1. Буџет 

капиталних улагања  измене у тачки 10. Инвестиција из 
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сопствених средстава за возило за одношење смећа  
замењује се кредитним средствима, тако да измењени 
план гласи:      

                        
„10. Возило за одношење смећа 16-22м - укупна 

вредност - 45.000, 2017-45.000 
Сопствена средства  укупна вредност 0, 2017- 0 
Позајмљена средства укупно 30.000, 2017 - 30.000 
Донације и остали извори, укупно 15.000, 2017-15.000“ 
 
Тачка 19. Путничко возило за пословође 3 ком. 

мења се и гласи: 
„лака теретна возила 3 ком. Укупна вредност 2.100, 

2017 – 2.100 “ 
 
2. Измене у табели 7.1.5 План инвестиционих 

улагања у 2017. години 
У тачки 10. Возило за одношење смећа од 16-22м3. 
План за 2017. год. у укупном износу остаје исти, 

али се повећава вредност за II квартал 
 
Јер се инвестиција планира у II кварталу, и гласи:  
„10. Возило за одношење смећа 16-22м3, 2017-

45.000, од 01.01.-31.03-0, од 01.01.- 30.06.2017-30.000,  
01.01-30.09.2017 – 30.000, од 01.01.-31.12.2017.-45.000.”  

 Укупан збир у табели се не мења, већ само износ 
другог квартала и гласи:  

 “Укупно 156.268 , 21.608, 76.898, 100.978, 156.268”. 
Измене у тачки 19 извршене су само у називу, 

уместо путничко возило за пословође 3 ком. мења се и 
гласи:  

тачка 19. ”Лако теретно возило 3 ком.” 
 
3. Измене у табели 8. Задуженост, домаћи 

кредитори  
Мења се  износ отплате  аутосмећара и гласи:  
“Салдо 30.06.2017 аутосмећар, план доспећа кре-

дитних обавеза у 2017. год.  
 отплата 1.460, камата 190, укупно 1.650.” 
Исти износи су и за III и  IV квартал. 
 
4. Мења се: 9. Планирана фин. средства за набавку 

добара, радова и услуга за капитална улагања – измене 
у плану по кварталима, јер се набавка 2 аутосмећара 
планира у II кварталу, и гласи:  

У тачки 7. “Возило за одношење смећа 16-22м3, 
планирано за 2017. год. - 45.000 

од 01.01.-31.03.2017-0, од 01.01-30.06.2017 – 30.000, 
од 01.01-30.09.2017 – 30.000 и од 01.01.-31.12.2017 - 45.000”.  

Измене у тачки 15. Уместо  Путничко возило за 
пословође 3 ком.  гласи:  

“15. Лако теретно возило 3 ком.“ 
Измене у табели 9.1а Планирана фин. средства за 

набавку добара радова и услуга за 2017 – у тачки 12. 
Возило за одношење смећа – повећава се вредност у II  
кварталу, тако да гласи:  

“12. Возило за одношење смећа, План за 2017 - 45.000,  
од 01.01.-31.03.2017 - 0,  од 01.01.-30-06.2017 – 30.000, од 
01.01.-30.09.2017 - 30.000, од 01.01-31.12.2017 - 45.000.” 

 
Тачка 13. Путничко возило - не планира се, а 

уместо њега, додаје се  у тачки 24.  

вредност набавке за лако теретно возило, и гласи: 
 
“24. Лако теретно возило, план 2017 – 2.100,  од 

01.01.-31.03.2017 - 2.100,   од 01.01.-30.06.2017 - 2.100 , 
од 01.01. - 30.09.2017 – 2.100,   од 01.01. - 31.12.2017. - 
2.100.” 

 
5. Табела 5.2 Биланс успеха (план 01.01 – 

31.12.2016., кварталне пројекције) мења се због техничке 
грешке и  гласи: 

 
“Табела 5.2 Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2017., 

кварталне пројекције)” 
У истој табели се додају следеће измене:  
 
Уместо  61  II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ  
   
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА  374.000   99.750   189.550   

281.150    374.000 
 
Мења се и гласи:   „361.800 99.300 188.150   

278.640   361.800“ 
 
614  Приходи од продаје производа и услуга на 

домаћем тржишту    361.800    99.300   188.150   278.640    
361.800 

 
64 III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,                                                                                 

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ   
10.400       110      690     1.280     10.400 
 
65 IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
 1.800       340      710      1.230        1.800 
 
6. У прилогу 1 програма брише се набавка 

путничких возила. 
 
II - Саставни део Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП “Крушевац“ Крушевац за 2017. год. је 
табеларни приказ који се налази у прилогу.  

-  Све вредности су дате у 000 дин. 
 
III -  Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-17/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
76 
На основу члана 21. ст. 3  и члана 69. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 15. ст. 1. 
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
“Крушевац“ Крушевац (,,Службени лист града 
Крушевца,“, бр. 5/13 - Пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„КРУШЕВАЦ“  КРУШЕВАЦ 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Допуну Статута Јавног 
комуналног предузећа „Крушевац“ Крушевац, коју је 
донео Надзорни одбор  Одлуком под бројем  656  дана 
14.03.2017. године. 

 
II  - Ово Решење објавити у "Службеном  листу  

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-18/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
77  
На основу члана 28. Закона о култури (“Сл. 

гласник РС”, бр. 72/09 и 13/16), члана 4а Одлуке о 
оснивању Народног музеја у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца", бр.1/09-Пречишћен текст, 6/10, 8/12 и 9/16)  
и чл. 19 Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  

НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРУШЕВЦУ 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут  Народног музеја у  

Крушевцу, који је донео Управни одбор Народног музеја 
у Крушевцу дана 17.02.2017. године, под бројем  43/1. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-49/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
78 
На основу  чл. 19 Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 27.03.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Туристичке 

организације града  Крушевца број 16, који је донео 
Управни одбор Туристичке организације града  
Крушевца, на седници одржаној дана 27.02.2017. године. 

 

II - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца".  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-50/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
79 
На основу члана 54 и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 19 Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„ВУК КАРАЏИЋ“ У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова 
Школског одбора ОШ ''Вук Караџић'' у Крушевцу  и то: 

 
1. Александар Марић, професор, представник 

Савета родитеља,  
2. Весна Дачић,  представник Савета родитеља. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора 

ОШ ''Вук Караџић'' у Крушевцу и то: 
 

1. Невена Благојевић, дипл. правник, представник 
Савета родитеља. 

 
2. Марија Петровић, професор историје из 

Крушевца, представник Савета родитеља. 
 
III -  Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-51/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
80 
На основу члана 54. и 55.  Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 19. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08 , 
5/11 и  8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 

одбора ОШ "Доситеј Обрадовић" у Крушевцу и то: 
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- Мирослав Марковић, представник локалне 
самоуправе и  

- Радомир Јолић, пензионер, представник локалне 
самоуправе. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора 

ОШ " Доситеј Обрадовић " у Крушевцу и то: 
- Милан Марић, геометар из Крушевца, 

представник локалне самоуправе, 
- Снежана Лукић, дипл. економиста из Крушевца, 

представник локалне самоуправе. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-52/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

81 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 19.  Статута 
града Крушевца  ("Сл. лист града Крушевца "бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ДРАГОМИР 

МАРКОВИЋ“ У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Мирољуб Петровић, дипломирани 
правник, представник Савета родитеља, дужности 
члана Школског одбора ОШ "Драгомир Марковић" у 
Крушевцу.  

   
II - ИМЕНУЈЕ СЕ  Вања Родић, професор технике 

и информатике из Крушевца, представник Савета 
родитеља, за члана  Школског одбора ОШ ''Драгомир 
Марковић''   у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-53/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
82 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

'' ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 
одбора ОШ ''Јован Јовановић Змај'' у Крушевцу и то:   

1. Јасмина Стевановић Деспотовић, васпитач из 
Мудраковца, представник локалне самоуправе, 

2. Слађана Костић, представник локалне самоуправе и  
3. Бојан Јанићијевић, дипл. инж. електротехнике, 

представник Савета родитеља.               
 
 II - ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ 

''Јован Јовановић Змај'' у Крушевцу  и то:  
1. Димитрије Воротовић, историчар уметности из 

Крушевца, представник локалне самоуправе, 
2. Никола Бачевић, магистар географских наука 

из Крушевца, представник локалне самоуправе и  
3. Биљана Исаиловић, угоститељски техничар из 

Мудраковца,  представник Савета родитеља. 
 
III - Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-54/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
83 
На основу члана 54 и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 19.  Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца "бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА    

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''НАДА ПОПОВИЋ''  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Дејан Митровић, референт, 

представник Савета родитеља дужности члана 
Школског одбора ОШ "Нада Поповић" у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈУ  СЕ Светлана Алексић, педагог у 

Музичкој школи "Стеван Христић" из Крушевца, 
представник Савета родитеља за члана Школског 
одбора ОШ "Нада Поповић " у Крушевцу.  

 
III -  Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-55/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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84 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 19. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ " ЈОВАН ПОПОВИЋ" У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Марко Цветковић, теолог, 

наставник верске наставе из Крушевца,  представник 
запослених, дужности члана Школског одбора                  
ОШ "Јован Поповић" у Крушевцу,   на лични захтев. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ Дејан Радмановац, дипломирани 

хемичар из Крушевца, представник запослених за чланa 
Школског одбора ОШ "Јован Поповић" у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-56/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
85 
На основу члана 54 и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15)  и члана 19.  Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца "бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

 Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Љубиша Стајковић, представник 

Савета родитеља, дужности члана Школског одбора 
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана Пешић, из Крушевца, 

представник Савета родитеља за члана Школског 
одбора ОШ ''Бранко Радичевић''  у Крушевцу. 

 
III  - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-68/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

86 
На основу члана 54 и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр.72/09, 52/2011, 55/2013, 35/15 и 68/15) и члана 19  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

 Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''КНЕЗ ЛАЗАР'' У ВЕЛИКИМ 

КУПЦИМА 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Валентина Лазић, представник 
запослених, дужности члана Школског одбора Основне 
школе ''Кнез Лазар'' у Великим Купцима. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Радица Марковић, наставник 

хемије, представник запослених, за члана Школског 
одбора Основне школе ''Кнез Лазар'' у Великим 
Купцима. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-69/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

87 
На основу члана 54 и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) ) и члана 19.  Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца "бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА    
ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ОШ „ЖАБАРЕ“ У 

ЖАБАРУ 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Школског 
одбора ОШ " Жабаре" Жабаре и то: 

1.  Данијел Врањанац, ветеринарски техничар из 
Пепељевца, представник Савета родитеља, 

2.  Сања Врањанац, професор разредне наставе, 
представник запослених.  

3. Далибор Пантић, произв. прехрамб. производа 
из Пепељевца, представник Савета родитеља. 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ " 

Жабаре" Жабаре и то: 
1. Ненад Богдановић, електроинсталатер из Мале 

Врбнице, представник Савета родитеља, 
 2. Сузана Илић, професор разредне наставе из 

Мешева, представник запослених. 
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3.  Виолета Терзић, машински техничар из Жабара, 
представник Савета родитеља. 

 
III - Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-57/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
88 
На основу члана 54 и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 
72/09, 52/2011, 55/2013, 35/15 и 68/15) и члана 19.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца 
"бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШОСО „ВЕСЕЛИН 

НИКОЛИЋ“ У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Љиља Илић, представник 
Савета родитеља, дужности члана Школског одбора 
ШОСО "Веселин Николић" у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Мирољуб Арсић, из Крушевца,  

представник Савета родитеља, за члана Школског 
одбора ШОСО ''Веселин Николић'' у Крушевцу. 

  
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-58/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

89 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 19.  Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН ХРИСТИЋ'' У 

КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ Саша Ратковић, представник 
Савета родитеља, дужности члана Школског одбора  
Музичке школе "Стеван Христић" у Крушевцу. 

   

II - ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Вељковић, грађевински 
инжењер из Крушевца, представник Савета родитеља 
за члана Школског одбора Музичке школе "Стеван 
Христић" у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-59/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
90 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 19.  Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова 

Школског одбора Гимназије у Крушевцу и то: 
 
1. Јасмина Миленковић, дипл.правник, представник 

локалне самоуправе, 
2. Зоран Лазаревић, матурант Гимназије,  

представник локалне самоуправе. 
3. Драгић Илић, свештеник, представник Савета 

родитеља 
4. др Миодраг Миљковић, лекар, представник 

Савета родитеља 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Гимназије у Крушевцу и то:   
1. Драгана Бекчић, професор математике из 

Крушевца, представник локалне самоуправе,  
2. Славица Живковић, дипл. психолог из Дедине,  

представник локалне самоуправе,   
3. Владица Аранђеловић, дипл. архитекта из 

Крушевца, професор у Политехничкој школи, представник 
Савета родитеља и  

4. Милорад Илић, дипл. економиста из Крушевца, 
представник Савета родитеља. 
 

III  - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-60/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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91 
На основу члана 54 и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 19  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Љиљана Пантелић, новинар, 

представник Савета родитеља, дужности члана Школског 
одбора Медицинске школе  у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Данијела Палуровић, медицинска 

сестра из Крушевца, представник Савета родитеља, за 
члана Школског одбора Медицинске школе у Крушевцу. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-61/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
92 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 19.  Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“ У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Горан Васић, представник 

Савета родитеља, дужности члана Школског одбора 
Политехничке школе "Милутин Миланковић" у 
Крушевцу. 

  
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Радовић, дипл. економиста 

из Крушевца, представник Савета родитеља за члана 
Школског одбора Политехничке школе у „Милутин 
Миланковић“ у Крушевцу. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-62/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

93 
На основу члана 219. став 4 Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05), тачке 
64.Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима 
матичних књига ("Сл. гласник РС "109/09... и 5/13) и 
члана 19. Статута  града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о допуни Решења о одређивању доктора медицине за 
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих 
ван здравствене установе и издавање потврде о 

смрти на територији града Крушевца 
 
I - У Решењу о одређивању доктора медицине за 

утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти на 
територији града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 9/15)  у тачки I после тачке 2.  додаје се 
тачка 3. која гласи:  

"3. Гордана Симић, специјалиста ургентне медицине 
из Крушевца."  

 
II - У осталом делу oсновно Решење остаје 

непромењено. 
 
III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 510-1/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
94 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о 
оснивању Крушевачког позоришта у Крушевцу ("Сл. 
лист града Крушевца" број 1/09-пречишћен текст, 6/10, 
8/12 и 9/16)  и члана 19. Статута града  Крушевца ("Сл. 
лист града  Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града  Крушевца, на седници одржаној 
27.03.2017. године, донелa је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Крушевачког позоришта у Крушевцу за 
2016 годину. 

 
II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-63/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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95  
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о 
оснивању Народне библиотеке у Крушевцу ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 1/09-пречишћени текст, 6/10, 8/12 
и 9/16 ) и члана 19. Статута града  Крушевца ("Сл. лист 
града  Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града  Крушевца, на седници одржаној 
27.03.2017. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Народне библиотеке у Крушевцу за 2016 
годину. 

 
II  - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-64/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
96 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр.72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о 
оснивању Народног музеја  у Крушевцу "Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09-Пречишћен текст, 6/10, 8/12 и 9/16  
) и члана 19. Статута града  Крушевца ( "Сл. лист града  
Крушевца" , бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града  Крушевца, на седници одржаној 
27.03.2017. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Народног музеја у Крушевцу за 2016. 
годину. 

 
II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-65/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
97 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр.72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о 
оснивању Историјског архива у Крушевцу ("Сл.лист 
града Крушевца" број 1/09-пречишћени текст, 6/10, 
8/12 и 9/16), и члана 19. Статута града  Крушевца ( "Сл. 
лист града  Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града  Крушевца, на седници одржаној  
дана 27.03.2017. године, донела  је 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Историјског архива у Крушевцу за 2016 
годину. 

 
II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-66/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
98 
На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС“, бр.72/09 и 13/16), члана 4а. Одлуке о 
оснивању Културног центра у Крушевцу ("Сл.лист 
града Крушевца" број 1/09-пречишћени текст, 6/10, 
8/12 и 9/16 ) и члана 19. Статута града  Крушевца ("Сл. 
лист града  Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града  Крушевца, на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду и финансијском 

пословању Културног центра у Крушевцу за 2016. 
годину. 

 
II - Закључак  објавити у " Службеном  листу града 

Крушевца ". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-70/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
99 
На основу члана 57. став 1. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09), члана 5. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09-Пречишћен текст, 
6/10 и 4/13) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр, 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
27.03.2017. године, донела је 

 
З А К Љ У ЧА К 

 
I - Усваја се Извештај о раду и финансијском 

пословању Предшколске установе „Ната Вељковић“ у 
Крушевцу за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор, 
на седници од 28.02.2017. године, под бројем  УО 6/17. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-71/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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100 
На основу члана 110. Закона о спорту ("Службени 

гласник РС", бр. 10/16),  члана 12. став II Одлуке о 
оснивању Установе за физичку културу ''Спортски 
центар'' Крушевац ("Сл. лист града Крушевца'' бр. 1/09 
– Пречишћен текст и 6/10) и чл. 19. став 1. тачка 33.  
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр.8/08, 5/11 и 8/15),   

Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе за физичку културу „Спортски 
центар“ Крушевац за  2016. годину. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-72/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
101 
На  основу  члана  209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11) 
и члана 4. став 3. тачка 5. Одлуке   о усаглашавању 
организације рада Центра за социјални рад Крушевац 
са Законом о јавним службама ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/09 Пречишћен текст и 6/11)  и чл. 19. 
став 1. тачка 33. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и  8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27. 03. 2017. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за социјални рад Крушевац за 2016. 
годину бр. 453/17, који је усвојио Управни одбор 
Центра за социјални рад, на седници одржаној дана           
20.02.2017. године.  

    
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-73/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

102    
На основу члана 10. Одлуке о оснивању Установе 

"Центар за особе са инвалидитетом" ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 1/10 и 2/11), члана 19. став 1. 
тачка 33. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана  27.03.2017. године, донела је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I  - УСВАЈА  СЕ  Извештај о раду  и финансијском 
пословању Установе Центар за особе са инвалидитетом за 
2016. годину, који је усвојио Управни одбор Установе 
на седници одржаној дана 20.02.2017. године. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-74/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
103 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/09, 11/09 и 6/10) и чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за стручно усавршавање  Крушевац за 
2016. годину. 

 
II - Закључак  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-75/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
104 
На  основу члана  136. став 1. тачка 4. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 
107/05) и члана 19. став 1. тачка 33. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца ", бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу 

Финансијског плана Дома здравља Крушевац  за 2016. 
годину, који је усвојио Управни одбор Дома здравља 
Крушевац, бр. 54/17 на седници одржаној дана 
14.02.2017. године. 

  
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-76/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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105 
На основу члана 7. став 1. и 2. Одлуке о 

преузимању оснивачких права над здравственом 
установом „Апотека“ Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/09-пречишћен текст)  и члана 19. став 
1. тачка 33. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца ", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 27.03.2017. године, донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Здравствене установе „Апотека“ Крушевац  за 
2016. годину, који је усвојио Управни одбор „Апотеке“ 
Крушевац, под бр. 33 на седници одржаној дана 
17.02.2017. године. 

  
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-77/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
106 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Туристичке 

организације града Крушевца ("Сл. лист града  
Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст и  4/10 ), и  члана 
12. Одлуке о усклађивању пословања Туристичке 
организације  града  Крушевца са Законом о туризму ("Сл. 
лист града Крушевац", бр.14/16), члана 19. Статута 
Туристичке организације града Крушевца (бр. 60 од 
09.08.2010. године) и члана 19. став 1. тачка 33. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града  Крушевца",  бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града  Крушевца на седници  одржаној  
дана 27.03.2017. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању са завршним рачуном Туристичке 
организације града Крушевца за 2016. годину,  који је 
усвојен Одлукама Управног одбора Туристичке 
организације града Крушевца бр. 13,14 и 15, на седници   
одржаној  дана 27. 02. 2017. године. 

   
II  - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-78/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 

107 
На основу  члана 15. Одлуке о оснивању "Бизнис 

инкубатора" ДОО Крушевац ("Сл. лист града  
Крушевца", бр. 1/09 - Пречишћен текст,  8/12 и 7/13), и 
члана 19.  Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08,  5/11 и 8/15)  

Скупштина града Крушевца,  на седници  одржаној  
дана 27.03.2017. године,  донела је 

 
   O Д Л У К У  

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансиjским 

извештајем „Бизнис инкубатора“ ДОО Крушевац за 
2016. годину, који је донео директор „Бизнис 
инкубатора“ ДОО Крушевац под бр. 02-09/17 од 
27.02.2017. године. 

 
II  - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 023-19/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
108 
На основу члана чл. 19. Статута  града  Крушевца 

("Сл. лист  града  Крушевац", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 
Скупштина  града Крушевца, на седници одржаној 

дана 27.03.2017. године,  донела је   
 

З А К Љ У Ч А К  
 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Јавне ветеринарске установе ветеринарске 
станице "Крушевац" за 2016. годину, који је усвојен 
Одлуком Управног одбора на седници одржаној дана 
28.02.2017. године. 

 
II  - Закључак објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-79/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
109 
На основу члана 19. Статута града Крушевца (''Сл. 

лист града Крушевца бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 
Скупштина града Крушевца на седници одржаној 

дана 27.03.2017. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за здравље  
града Крушевца за 2016. годину. 

 
II - Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''.   
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-80/17               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
110 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 
и 145/14)  

Градска управа града Крушевца, дана 13.03.2017. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЖЕЛЕЗНИЧКА 4“  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације „Железничка  4“ у 
Крушевцу  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације „Железничка 4“ у 

Крушевцу (у даљем тексту План) представља разраду 
стратешких планских опредељења, ГУП-а Крушевац 
2025, односно ПГР-а Центар. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
18ha у КО Крушевац.  

Правни основ за израду Плана је Закон о 
планирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената,а 
плански основ је Генерални урбанистички план 
Крушевац и ПГР Центар. 

  
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу површине јавне намене, 

одређује детаљна намена и урбанистички параметри на 
принципима рационалног коришћења простора, у циљу 
уређења грађевинског земљишта на основу начела 
одрживог развоја.  

План обухвата део стамбено мешовите зоне која се 
формирала непостредно уз централну градску зону, 
заступљеним разноврснним наменама: привредне 
делатности, породично становање малих густина, 
комерцијалне делатности различитих типова, јавне 
функције (објекти аутобуске и железничке станице) и 
комунални објекти. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове Одлуке, као и на основу Образложења и 

критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за израду ПДР  „Железничка 4“, као и 
на основу Мишљења бр. 501-37/2017-09 од  10.03.2017. 
године, Служба за заштиту животне средине, Одељење  
за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације   
„Железничка  4“ у Крушевцу   на животну средину, а у 
складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Железничка 4“ у Крушевцу 
и објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                                    
IV Број:  350-135/2017 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14 
и 145/14) 

Градска управа града Крушевца, дана 24.03.2017. 
године, донела је 

 
ОДЛУКУ  

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

„ТРГ КОСТУРНИЦА-СЕВЕР“  НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

утицаја измене Плана детаљне регулације „Трг 
Костурница-север“ у Крушевцу  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Измена Плана детаљне регулације „Трг 

Костурница-север“ у Крушевцу (у даљем тексту План) 
представља разраду стратешких планских опредељења, 
ГУП-а Крушевац 2025, односно ПГР-а Центар. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
6,5ha у КО Крушевац.  
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Правни основ за израду Плана је Закон о 
планирању и изградњи и Плравилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански основ је Генерални урбанистички план 
Крушевац и ПГР Центар. 

  
Члан 3. 

 
Изменама Плана се дефинишу површине јавне 

намене, одређује детаљна намена и развој дела 
централног градског простора, у циљу постизања 
вишег степена урбане развијености, засноване на 
принципима рационалног коришћења простора и 
одрживог развоја.   

План обухвата део стамбено мешовите зоне која се 
формирала непосредно уз централну градску зону, са 
заступљеним разноврсним наменама: породично и 
вишепородично становање, комерцијалне делатности 
различитих типова, јавне функције и комунални објекти.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове Одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за измену ПДР  „Трг Костурница-
север“, као и на основу Мишљења бр. 501-40/2017-09 
од  22.03.2017.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја измене 
Плана детаљне регулације„Трг Костурница-север“ у 
Крушевцу   на животну средину, а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о измени  

Плана детаљне регулације „Трг Костурница-север“ у 
Крушевцу и објављује се у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

                                                                                                      
IV Број:  350-174/2017 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 13. Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 
15/16) и члана 45. Пословника Скупштине града 
Крушевца (''Сл. лист града Крушевца'' бр. 1/13-
Пречишћен текст и 10/13) 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца 
на седници одржаној дана 23.03.2017. године утврдила 
је Пречишћен текст Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта.  

Пречишћен текст Одлуке о отуђењу и давању у 
закуп грађевинског земљишта обухвата: Одлуку о 

отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 
објављену у „Службеном  листу града Крушевца“, бр. 
1/2015 и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 
објављене у "Службеном листу града Крушевца'' бр. 
5/2015 и 15/2016. 

 
Пречишћен текст Одлуке објавити у ''Службеном 

листу града Крушевца''.  
  

I бр. 463-34 /2017       ПРЕДСЕДНИК 
                      КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ  
                     Александар Милошевић, с.р.  
 
 

О Д Л У К A 
 

О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
- Пречишћен текст - 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1.  

 
Овом Одлуком уређује се поступак и начин 

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта на 
којем је уписано право јавне својине у корист Града 
Крушевца, размене непокретности, споразумно 
прибављање неизграђеног грађевинског земљишта (у 
даљем тексту: грађевинско земљиште), критеријуми за 
утврђивање цене грађевинског земљишта које се 
отуђује, односно закупнине грађевинског земљишта, 
поништај решења о отуђењу односно давању у закуп 
грађевинског земљишта. 

Град Крушевац се стара о рационалном коришћењу 
грађевинског земљишта према намени земљишта 
одређеној планским документом, у складу са Законом о 
планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон). 

  
Члан 2.  

 
Град Крушевац отуђује грађевинско земљиште 

ради изградње, у складу са планским документом на 
основу кога се издају локацијски услови односно 
грађевинска дозвола.  

Грађевинско земљиште даје се у закуп ради 
изградње објекта за које се издаје привремена грађе-
винска дозвола. 

 
Члан 3.  

 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 

по тржишним условима.  
 

Члан 4.  
 

Рок за привођење намени земљишта из члана 2. 
став 2. ове Одлуке је једна година од дана закључења 
уговора о регулисању накнаде за закуп грађевинског 
земљишта.  
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Рок трајања закупа за грађевинско земљиште за 
објекте из члана 2. став 2. ове Одлуке је најдуже 5 
година.  

 
II - ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У  
       ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 
Члан 5. 

 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 

као неизграђено и уређено.  
Изузетно од става 1. овог члана, може се отуђити 

или дати у закуп неизграђено грађевинско земљиште 
које није уређено, под условом да лице коме се то 
грађевинско земљиште даје прихвати прописане услове 
за припремање и опремање грађевинског земљишта 
садржане у јавном огласу и уговором преузме обавезу 
да о свом трошку изврши припремање и опремање 
грађевинског земљишта.  

 
Члан 6. 

 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 

јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним 
огласом.  

Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити 
или дати у закуп непосредном погодбом у случајевима 
предвиђеним Законом.  

 
Члан 7. 

 
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно 

надметање односно прикупљање понуда јавним  огласом 
ради отуђења, или давања у закуп грађевинског земљишта 
доноси Градско веће града Крушевца, а припрема га 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине Градске управе града Крушевца. 

  
Члан 8. 

 
Јавни оглас из члана 7. ове Одлуке објављује се у 

дневном листу који се дистрибуира на целој територији 
Републике Србије, локалном листу и на званичном 
сајту Града Крушевца.  

 
Члан 9. 

 
Поступак јавног надметања и поступак прикупљања 

понуда јавним огласом спроводи Комисија за отуђење и 
давање у закуп грађевинског земљишта (у даљем 
тексту: Комисија), у складу са Законом и овом 
Одлуком.  

Комисија има председника и четири члана.  
Комисију образује Скупштина града Крушевца, на 

период од четири године. 
Комисија одлучује већином од укупног броја 

присутних чланова Комисије. 
Уколико председник или члан Комисије пријави 

своје учешће у јавном надметању, не може да учествује 
у раду Комисије за то јавно надметање. 

Стручне и административне послове за Комисију 
обавља Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине Градске управе града Крушевца.  

О току поступка јавног надметања и о току поступка 
прикупљања понуда јавним огласом, води се записник.  

 
 

Члан 10. 
 

Решење о отуђењу или давању у закуп 
грађевинског земљишта доноси Скупштина града 
Крушевца (у даљем тексту: Скупштина).  

Против решења из става 1. овог члана може се 
покренути управни спор пред надлежним судом, у року 
од 30 дана од дана достављања решења.  

 
Члан 11. 

 
Уговор о регулисању накнаде за отуђење или 

давање у закуп грађевинског земљишта закључује се 
између лица које прибавља грађевинско земљиште у 
својину, односно лица коме се грађевинско земљиште 
даје у закуп и Одељења за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине Градске упрве града 
Крушевца, у року од 30 дана од дана  доношења 
решења из члана 10. ове Одлуке . 

Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште 
у својину или коме је грађевинско земљиште дато у 
закуп не приступи закључењу уговора из става 1. овог 
члана, Скупштина ће поништити решење из члана 10. 
став 1. ове Одлуке, на предлог Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Крушевца. 

Против решења из става 2. овог члана може се 
покренути управни спор, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  

 
1. Јавно надметање  

 
Члан 12. 

 
Јавни оглас, расписан ради отуђења, односно 

давања у закуп грађевинског земљишта јавним 
надметањем, садржи:  

1. податке Републичког геодетског завода, Службе 
за катастар непокретности Крушевац, за грађевинско 
земљиште које се отуђује, односно даје у закуп,  

2. податке из планске документације о грађевинском 
земљишту и објектима који се на њему могу градити,  

3. податке о уређености грађевинског земљишта,  
4. обавештење да ће накнаду за извршену промену 

намене пољопривредног земљишта у грађевинско 
земљиште платити лице које је прибавило грађевинско 
земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште 
дато у закуп, у складу са чланом 88. Закона,  

5. почетну цену грађевинског земљишта, односно 
почетни износ закупнине,  

6. дужину трајања закупа,  
7. гарантни износ за учешће у поступку и рок за 

повраћај гарантног износа учесницима који не добију у 
закуп земљиште, односно не понуде најповољнију цену 
за отуђење грађевинског земљишта,  

8. обавештење до ког датума и до колико сати се 
могу подносити пријаве,  

9. обавештење о документацији која се мора 
приложити приликом пријављивања на јавни оглас,  
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10. обавештење да ако подносилац пријаве који је 
прибавио грађевинско земљиште у својину, односно 
коме је грађевинско земљиште дато у закуп не закључи 
уговор у складу са чланом 11. став 1. ове Одлуке, губи 
право на повраћај гарантног износа,  

11. место и време одржавања  јавног надметања.  
 Гарантни износ из става 1. тачка 7. овог члана 

утврђује се у висини од 15% од почетне цене грађевинског 
земљишта, односно почетног износа закупнине.  

Рок за подношење пријава за јавно надметање не 
може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања. 

Уколико се грађевинско земљиште отуђује или даје 
у закуп као неуређено јавни оглас поред напред 
наведеног садржи и:  

1. обавештење да се отуђује или даје у закуп 
грађевинско земљиште које није уређено, као и да је лице 
коме се грађевинско земљиште отуђује или даје у закуп 
обавезно да о свом трошку изврши одређене радове на 
припремању или опремању тог грађевинског земљишта. 

 
Члан 13. 

 
Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем 

тексту: пријава) садржи:  
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени 

матични број грађана, адресу становања  и број текућег 
рачуна, 

2. за предузетнике и правна лица: назив, односно 
пословно име, порески идентификациони број, седиште 
и број текућег рачуна. 

 
Уз пријаву се доставља:  
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,  
2. уредно овлашћење за заступање,  
3. фотокопија личне карте за физичка лица,  
4. Извод из Регистара привредних субјеката за 

правна лица и предузетнике.  
 

Члан 14. 
 

Пријава за учешће на јавном надметању се подноси 
Комисији, а преко Одељења за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине Градске управе града 
Крушевца.  

У току трајања јавног огласа не могу се давати 
обавештења о подносиоцима пријава.  

 
Члан 15. 

  
Јавно надметање ће се одржати ако истом приступе 

најмање два учесника и то лично или преко овлашћеног 
пуномоћника. 

Уколико на јавно надметање не приступи ни један 
учесник или јавно надметање не успе због тога што се није 
пријавило довољно учесника, поступак оглашавања ће се 
поновити по истеку рока од најмање 15 дана. 

Уколико се на поновљеном јавном надметању не 
јави довољан број учесника, сматра се да је јавно 
надметање успело и када се појави само један учесник 
уколико прихвати потписивањем изјаве да плати 
почетни износ увећан за 20%.  

 

Члан 16. 
 

Јавно надметање отвара председник Комисије и 
утврђује ко је поднео пријаве, ко је од подносиоца 
пријава присутан, са овлашћењем да учествује у јавном 
надметању. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија 
неће разматрати, што се записнички констатује. 

Председник Комисије наводи грађевинску парцелу 
која је предмет јавног надметања и почетну цену 
грађевинског земљишта, односно почетни износ 
закупнине и позива учеснике да дају своје понуде износа. 

Висина сваке понуде (почевши од првог корака) не 
може бити мања од 10% од почетне цене грађевинског 
земљишта, односно почетног износа закупнине. 

Учесник јавног надметања дужан је да јасно и 
гласно каже који износ нуди. 

Председник Комисије три пута пита да ли неко даје 
више од највећег претходно понуђеног износа и 
констатује после трећег позива који је највећи 
понуђени износ и име понуђача и објављује да је јавно 
надметање завршено. 

 
Члан 17. 

 
Председник Комисије може да изрекне опомену 

лицу које омета рад Комисије.  
Ако и после изрицања опомене исто лице настави 

да омета рад Комисије, Председник Комисије удаљиће 
га из просторије у којој Комисија заседа.  

После удаљења лица које је ометало рад Комисије, 
Комисија наставља са радом.  

Ако не може да обезбеди несметано спровођење 
поступка и поред изречених мера опомене и удаљења, 
Комисија може да одлучи да се прекине јавно 
надметање.  

У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија 
је дужна да одреди датум и време када ће се поступак 
наставити.  

Све околности у вези са евентуалним удаљењем 
појединих лица, или прекидом поступка, уносе се у 
записник.  

 
Члан 18. 

 
О раду Комисије води се записник,у који се уноси 

место и време јавног надметања, име и презиме 
присутних чланова Комисије и подаци о грађевинској 
парцели.  

Поред података из става 1. овог члана, у записник 
се уносе и следећи подаци:   

1. број пријављених учесника,  
2. почетна цена грађевинског земљишта, односно 

почетни износ закупнине,  
3. примедбе учесника јавног надметања,  
4. цена грађевинског земљишта, односно износ 

закупнине који је утврђен као најповољнији и подаци  о 
учеснику са најповољнијом понудом,  

5. датум  и време почетка и завршетка поступка 
јавног надметања,  

6. околности у вези са чланом 17. ове  Одлуке,  
7. други подаци од значаја за рад Комисије.  
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Записник потписују сви чланови Комисије и лице 
које води записник.  

 
Члан 19. 

 
По обављеном јавном надметању Комисија доноси 

одлуку којом предлаже Скупштини доношење решења 
о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта. 

Записник са одлуком  из става 1. овог члана у року 
од 8 дана од јавног надметања,Одељење за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине Градске управе 
града Крушевца доставља Одељењу за стамбено 
комуналне и имовинско правне послове Градске 
управе, ради припреме за седницу Скупштине.    

 
Члан 20. 

 
Решење о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта садржи: 
-податке о учеснику јавног надметања коме се 

земљиште отуђује односно даје у закуп, 
-опис и ближе податке о грађевинској парцели, 
-намену грађевинског земљишта, 
-цену грађевинског земљишта односно износ 

закупнине, 
-дужину трајања закупа, 
-обавезу закључивања са Одељењем за 

инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Крушевца уговора о регулисању 
накнаде за отуђење, односно давању у закуп 
грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана 
доношења решења о отуђењу односно давању у закуп.   

 
Члан 21. 

 
Са лицем коме се земљиште отуђује или даје у 

закуп закључује се уговор у року од 30 дана од дана 
доношења решења о отуђењу или давању у закуп 
грађевинског земљишта. 

Уговор о регулисању накнаде за отуђење 
грађевинског земљишта садржи: 

-податке о грађевинској парцели, 
-податке о намени и величини будућег објекта, 
-висину цене грађевинског земљишта и рок 

плаћања, 
-посебне услове за припремање и опремање 

грађевинског земљишта уколико се земљиште даје као 
неуређено, 

-права и обавезе у случају неизвршења уговорних 
обавеза, 

-начин решавања спорова, 
-поступак и услове измене или раскида уговора, 
-начин плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта. 
Уговор о регулисању накнаде за закуп 

грађевинског земљишта садржи: 
-податке о грађевинској парцели, 
-податке о намени и величини будућег објекта, 
-податке о висини закупнине и року плаћања, 
-дужину трајања закупа, 
-посебне услове за припремање и опремање 

грађевинског земљишта уколико се земљиште даје као 
неуређено, 

-рок за привођење земљишта намени, 
-услове за престанак закупа пре истека уговореног 

рока, 
-услове и начин повраћаја закупнине у случају 

престанка закупа пре истека уговореног рока, 
-права и обавезе у случају неизвршења уговорних 

обавеза, 
-начин решавања спорова, 
-поступак и услови измене или раскида  уговора, 
-начин плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, 
-услове и начин под којим се закупцу предметно 

земљиште може дати у својину. 
 

2. Прикупљање понуда јавним огласом  
 

Члан 22. 
 
Јавни оглас о прикупљању понуда поред података 

из члана 12. ове Одлуке садржи и:  
1. податке о обавезној садржини понуде, 
2. констатацију да је наповољнија понуда са 

највећом понуђеном ценом, 
3. место и време одржавања јавног отварања 

понуда.  
Гарантни износ утврђује се у висини од 15% од 

почетне цене грађевинског земљишта, односно 
почетног износа закупнине.  

Рок за подношење понуда не може бити краћи од 
30 дана од дана јавног оглашавања. 

 
Члан 23. 

 
Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта прикупљањем понуда јавним огласом 
спроводи Комисија из члана 9. ове Одлуке. 

 
Члан 24. 

 
Учесник у поступку отуђења и давања у закуп 

грађевинског земљишта прикупљањем понуда јавним 
огласом, своју понуду доставља у затвореној коверти 
Комисији, а преко Одељења за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине Градске управе града 
Крушевца.  

 
Понуда мора да садржи: 
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени 

матични број грађана, адресу становања и број текућег 
рачуна, 

2. за предузетнике и правна лица: назив, односно 
пословно име, порески идентификациони број,седиште 
и број текућег рачуна, 

3. износ понуђене цене односно закупнине. 
 
Уз понуду се доставља:  
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,  
2. уредно овлашћење за заступање,  
3. фотокопија личне карте за физичка лица,  
4. Извод из Регистра привредних субјеката за 

правна лица и предузетнике.  
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Члан 25. 
 

Поступак јавног отварања понуда почиње 
уношењем у записник места и времена јавног отварања 
понуда, имена и презимена присутних чланова 
Комисије и података о грађевинским парцелама за које 
су прикупљене понуде.  

Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не 
разматрају, што се записнички констатује.  

Понуде се разврставају према грађевинским 
парцелама.  

Понуде отвара председник Комисије и даје их на 
увид члановима Комисије. 

Председник Комисије јавно саопштава и диктира у 
записник садржину сваке понуде, и Комисија 
констатује да ли су понуде потпуне.  

Непотпуне понуде се не разматрају и то се 
записнички констатује. 

Комисија у записнику констатује ако за поједине 
грађевинске парцеле није поднета ни једна понуда.  

Поступак прикупљања понуда јавним огласом 
сматра се успелим, ако је приспела најмање једна 
благовремена и потпуна понуда.  

Најповољнијом понудом се сматра понуда са 
највећом понуђеном ценом. 

Уколико се на оглас пријави два или више 
учесника и понуде исту цену за отуђење или давање у 
закуп грађевинског земљишта, земљиште ће се отуђити 
односно дати у закуп тако што ће Комисија дати 
могућност учесницима да се одмах писмено изјасне и 
понуде нову цену за земљиште које се отуђује или даје 
у закуп. 

Поступак јавног отварања понуда завршава се 
након отварања и разматрања свих приспелих понуда. 

 
Члан 26. 

 
У случају ометања рада Комисије у поступку 

јавног отварања понуда, сходно се примењују одредбе 
члана 17. ове Одлуке.  

 
Члан 27. 

 
Записник о поступку јавног отварања понуда 

потписују сви чланови Комисије, лице које води 
записник и присутни подносиоци понуда, односно 
њихови овлашћени заступници.  

Пре потписивања записника из става 1. овог члана 
на захтев присутних подносилаца понуда, односно 
њихових овлашћених заступника у записник се могу 
унети евентуалне примедбе на поступак јавног 
отварања понуда.  

 
Члан 28. 

 
По обављеном поступку јавног отварања понуда 

Комисија доноси одлуку којом предлаже Скупштини 
доношење решења о отуђењу или давању у закуп 
грађевинског земљишта. 

Записник са одлуком  из става 1. овог члана у року од 
8 дана од јавног отварања понуда, Одељење за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Крушевца  доставља  Одељењу за 
стамбено комуналне и имовинско правне послове Градске 
управе  ради припреме за седницу Скупштине.  

Члан 29. 
 

Одредбе члана 20. и 21. ове Одлуке које се односе 
на садржину решења и уговора, примењују се и у 
поступку отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта прикупљањем понуда јавним огласом. 

 
3. Непосредна погодба  

 
Члан 30. 

 
Грађевинско земљиште може се отуђити или дати у 

закуп непосредном погодбом, у случају:   
1. изградње објеката за потребе обављања послова 

из надлежности државних органа и организација, 
органа јединица територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, као и других објеката у јавној својини,  

2. исправке граница суседних катастарских 
парцела,  

3. формирања грађевинске парцеле у складу са 
чланом 70. Закона о планирању и изградњи,  

4. отуђења из члана 99. став10. и 12. односно 
давања у закуп из члана 86. Закона о планирању и 
изградњи,  

5. споразумног давања земљишта ранијем власнику 
непокретности које је било предмет експропријације, у 
складу са прописима о експропријацији,  

6. отуђења неизграђеног земљишта у поступку 
враћања одузете имовине и обештећења у складу са 
посебним законом,  

7. размене грађевинског земљишта. 
 

Члан 31. 
 

Заинтересовано лице захтев за отуђење или давање 
у закуп грађевинског земљишта из претходног члана 
ове Одлуке, подноси Комисији из члана 9. став 1. за 
тачке 1, 2, 3 и 5. ове Одлуке, а преко Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Крушевца.  

Стручне и административне послове за Комисију 
обавља Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине Градске управе града Крушевца . 

Комисија утврђује основаност поднетог захтева и 
доноси одлуку којом предлаже Скупштини да донесе 
решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског 
земљишта непосредном погодбом.  

Пре достављања Скупштини, на одлуку Комисије 
подносилац захтева се изјашњава писаном изјавом 
Одељењу за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине Градске управе  града  Крушевца о прихватању 
услова отуђења односно давања у закуп грађевинског 
земљишта. 

Одлуку из претходног става овог члана са писаним 
изјашњењем подносиоца захтева Одељење за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Крушевца  доставља  Одељењу за 
стамбено комуналне и имовинско правне послове Градске 
управе  ради припреме за седницу Скупштине.  

Решење о отуђењу или давању у закуп непосред-
ном погодбом доноси Скупштина. 
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На основу решења из става 6. овог члана закључује 
се у року од 30 дана од дана доношења решења уговор 
о регулисању накнаде са Одељењем  за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине Градске управе 
града Крушевца.  

У погледу садржине решења и уговора о регули-
сању накнаде за отуђење односно давање у закуп 
грађевинског земљишта непосредном погодбом 
примењују се одредбе члана 20. и 21. ове Одлуке. 

Уколико Комисија у поступку утврди да нису 
испуњени услови за отуђење односно давање у закуп 
грађевинског земљишта, доноси одлуку којом предлаже 
Одељењу за стамбено комуналне и имовинско правне 
послове Градске управе Крушевац  да донесе решење о 
одбијању захтева. 

На решење из претходног става овог члана може се 
изјавити жалба Градском већу града Крушевца у року 
од 15 дана од дана пријема истог. 

Одлука Градског већа донета у поступку одлучивања 
по жалби је коначна. 

 
Члан 32. 

 
У случају отуђења грађевинског земљишта 

непосредном погодбом из члана 30. став 1. тач. 3. ове 
Одлуке ако је земљиште од ранијег корисника 
прибављено без накнаде, из разлога што је то 
земљиште ранији корисник отуђио бесправном 
градитељу (бесправни промет земљишта), неће се 
наплаћивати накнада за отуђење власнику бесправно 
изграђеног објекта који је у поступку легализације.  

 
Члан 33. 

 
Размена грађевинског земљишта између Града 

Крушевца и других носилаца права својине на 
грађевинском земљишту врши се изузетно, 
непосредном погодбом, по тржишним условима. 

Предлог за размену грађевинског земљишта 
заинтересовано лице подноси Одељењу за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове Градске 
управе. Одељење утврђује основаност размене, да ли је 
размена у интересу Града Крушевца у складу са 
Планским документом и цени оправданост и 
целисходност размене. Уколико се утврди да је размена 
у интересу Града  утврђује се тржишна вредност 
грађевинског земљишта које је предмет 
размене.Тржишну вредност грађевинског земљишта 
утврђује Комисија из члана 35.ове Одлукe. 

Образложени предлог за размену земљишта 
Одељење доставља Градском већу на разматрање и 
упућивање предлога решења Скупштини града. 

На основу решења Скупштине града Крушевца 
закључује се уговор о регулисању накнаде за размену 
грађевинског земљишта, који у име Града Крушевца 
закључује Градоначелник.  

  
Члан 34. 

  
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта 

у јавну својину Града Крушевца за потребе уређења 
површина јавне намене, може се изузетно спровести 
споразумом са власником грађевинског земљишта. 

Поступак за прибављање земљишта се покреће по 
захтеву јавног предузећа коме је поверено уређење 
конкретне површине јавне намене.  

Захтев из претходног става овог члана мора бити 
потписан и од стране власника непокретности. Уз 
захтев се доставља лист непокретности и информација 
о локацији за конкретну парцелу (формирана 
грађевинска парцела у складу са Планским 
документом) са предлогом за решавање имовинских 
односа. Захтев за покретање поступка подноси се 
Градској управи Одељењу за стамбено-комуналне и 
имовинско-правне послове. 

Одељење спроводи поступак у коме се подносилац 
захтева и власник непокретности изјашњавају о 
поднетом захтеву. 

Кад Одељење утврди да су се странке сагласиле са 
предлогом за закључење споразума, прибавља 
тржишну вредност непокретности од стране Комисије 
из члана 35. ове Одлуке и сачињава предлог Одлуке о 
прибављању који доставља Градском већу на 
разматрање и упућивање Скупштини на усвајање. 

Уговор у име и за рачун Града закључује 
Градоначелник. Оверен Уговор о прибављању непо-
кретности  представља основ за упис у катастар 
непокретности. 

 
III - ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 
        ЗАКУПНИНА  

 
Члан 35. 

 
Цену грађевинског земљишта, односно закупнину 

плаћа лице које је прибавило грађевинско земљиште у 
својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп 
у поступку утврђеном овом Одлуком.  

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта 
јавним надметањем, прикупљањем понуда јавним 
огласом, или цена земљишта за отуђење непосредном 
погодбом одређиваће се према тржишној вредности 
земљишта за сваку конкретну грађевинску парцелу, у 
зависности од површине парцеле, опремљености и 
положаја парцеле, намене и површине објекта, раније 
постигнутих цена и других параметара. 

Тржишну вредност грађевинског земљишта за 
сваку конкретну грађевинску парцелу, утврђује 
Комисија за утврђивање тржишне вредности земљишта 
коју образује Градско веће града Крушевца, на период 
од две године. 

Комисија има председника и два члана, који су 
стручна лица и то по један из области грађевинарства, 
архитектуре и економије.  

 
Члан 36. 

 
Почетни износ закупнине утврђиваће Комисија из 

члана 35. ове Одлуке за сваку конкретну грађевинску 
парцелу у зависности од површине парцеле, 
опремљености, положаја парцеле, намене и површине 
објекта, дужине трајања закупа, раније постигнутих 
цена и других параметара. 
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Члан 37. 
 

Лице које је у складу са Законом и овом Одлуком 
прибавило грађевинско земљиште у својину или је добило 
земљиште у закуп, дужно је да исплати утврђену цену 
грађевинског земљишта односно закупнину у целости на 
дан закључења уговора о регулисању накнаде за отуђење 
односно закуп грађевинског земљишта.  

 
IV - ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ 
        ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И  
        ПРЕСТАНАК ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ  
        ЗЕМЉИШТА  
 

Члан 38. 
 

Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште 
у својину, односно у закуп, не закључи уговор у року 
од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу, 
односно закупу грађевинског земљишта, покреће 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине Градске управе поступак за поништај решења 
из члана 10. ове Одлуке. 

Решење о поништају решења о отуђењу односно 
давању у закуп грађевинског земљишта доноси Скупштина 
на предлог Одељења за стамбено комуналне и имовинско 
правне послове. 

Против решења из става 2. овог члана може се 
покренути управни спор, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  

У случају из става 1. овог члана не врши се 
повраћај средстава која су дата на име гарантног износа 
за учешће у поступку отуђења, односно давања у закуп 
грађевинског земљишта.  

Члан 39. 
 

Закуп грађевинског земљишта престаје истеком 
уговореног рока.  

Закуп грађевинског земљишта престаје пре 
уговореног рока ако закупац:  

1. користи грађевинско земљиште противно 
намени за коју му је дато,  

2. у року од једне године од дана закључења 
уговора о регулисању накнаде за закуп грађевинског 
земљишта не приведе земљиште намени. 

Решење о престанку закупа из става 2. овог члана 
доноси Скупштина, на предлог Одељења за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине Градске управе 
града Крушевца.    

Против решења из става 3. овог члана може се 
покренути управни спор, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  

 
Члан 40. 

 
Ако закуп престане на основу члана 39. став 2.  ове 

Одлуке закупац има право на повраћај уплаћеног 
износа закупнине у номиналном износу, без камате, 
умањеног за 20% на име трошкова поступка давања у 
закуп грађевинског земљишта.  

Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине Градске управе града Крушевца  
утврђује износ средстава који се враћа у складу са 
ставом 1. овог члана и обрачун износа чини саставни 
део решења о поништају. 
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