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I - АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
278 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), чл. 46. став 1. тачка 
1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 
бр. 129/07) и чл. 19. Статута града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА  

КРУШЕВЦА 
 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ, 
професору физичке културе из Крушевца, одборнику са 
Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија 
/СПС/ - Јединствена Србија /ЈС/, ПРЕСТАО мандат 
одборника у Скупштини града Крушевца, даном 
подношења оставке, 26.09.2016. године.  

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 020-40/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
279  
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), чл. 48. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/07) и чл. 19. Статута града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I – ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у 
Скупштини града Крушевца ГОРАНУ ПЕТРОВИЋУ, 
организатору робног промета из Крушевца, са Изборне 
листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија /СПС/ - 
Јединствена Србија /ЈС/.  

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-41/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

280  
На основу члана 32. став 1, тачка 12., а у вези са 

чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/07), 
члана 19. став 1. тачка 12. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да Зорици Станковић, дипл. 

грађевинском инжењеру из Крушевца, престаје мандат 
члана Градског већа, због подношења оставке.  

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-42/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
281 
На основу члана 32. став 1, тачка 12, а у вези са 

чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07), 
члана 19. став 1, тачка 12. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I – БИРА СЕ ДРАГОЈЕ РАИЧЕВИЋ, дипл. 

грађевински инжењер из Крушевца, за члана Градског 
већа града Крушевца. 

 
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-43/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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282 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 27/09, 
81/09, 24/11, 121/12, 42/13 и 145/14), 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 26.09.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О 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 и 7/14) у члану 2. 
став 1. после речи: „покретни објекти за рекреацију“ 
додају се речи: „као и надстрешнице за склањање људи 
у јавном превозу и заштитне ограде на јавним 
површинама за спорт и рекреацију“.  

 
Члан 2. 

 
После члана 8 додаје се члан 8а, који гласи: 
 

„Члан 8а. 
 
Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу 

постављају се у складу са Одлуком о јавном линијском 
превозу путника на територији града Крушевца. 

Послове одржавања и поправки надстрешнице за 
склањање људи у јавном превозу и заштитне ограде на 
јавним површинама за спорт и рекреацију врши ЈКП 
„Крушевац“ Крушевац.“  

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1029/2016  ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
283 
На основу члана 4. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 
88/11) 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 26.09.2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И ПОДИЗАЊУ И 
ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 
8/2012) у члану 2. став 1. тачка 1., после речи: „улице“ 

додају се речи: „општински путеви“, а у ставу 2. иза 
речи: „дворишта“ брише се зарез. 

 
Члан 2. 

 
У члану 8. став1. иза речи: „уклањање отпадака и 

нечистоће“ додају се речи: „снега и леда“ 
 

Члан 3. 
 
 Члан 14.  мења се и гласи: 
 

„Члан 14. 
 
У  интересу заштите чистоће забрањено је: 
 
1. Бацати хартије и друге отпатке ван посуда за смеће 

и корпи за отпатке или на други начин стварати нечистоћу 
на јавним и осталим површинама.  

2. Користити јавне површине које нису опредељене 
за смештај робе, амбалаже и других ствари, осим када 
се то врши по посебном одобрењу надлежног органа. 

3. Просипати и пуштати отпадне воде, осоку, или 
друге нечистоће на јавне и остале површине или на те 
површине бацати, истоварати и држати отпад, кабасти 
отпад, смеће, кућно смеће, баштенски отпад, земљу, 
грађевински отпад и сл.,   

4. Тестерисати и цепати дрва, разбијати угаљ или 
други материјал на јавним површинама,  

5. Прати путничка и теретна возила на јавној 
површини.  

6. Истоварати и утоварати робу у возила на 
местима на којима се налазе улични  хидранти, шахте 
или сливници.  

7. Поправљати или сервисирати моторна возила 
(промена уља и сл.) или обављати друге занатске 
радове на јавним површинама, изузев када се то врши 
по одобрењу надлежног органа.  

8. Избацивати смеће и отпатке из путничких и 
теретних возила на јавне и остале  површине,  

9. Остављати неригестрована, неисправна или 
хаварисана возила и камп приколице на јавним 
површинама.  

10. Пробирати и прикупљати отпатке из смећа, које 
је одложено у посуде за смеће.  

11. Бацати лешеве угинулих животиња (мачке, псе 
и др.) и друге предмете на јавне и остале површине и у 
канализационе, водоводне шахте и друге отворе.   

12. Прљати, оштетити и неовлашћено померати 
урбани мобилијар, корпе за отпатке, посуде за смеће, 
жардињере и клупе постављене на јавним површинама, 
скверовима и парковима.  

13. Палити смеће и други отпадни материјал у 
двориштима или на јавним  површинама,  

14. Продавати огревни материјал, креч, 
пољопривредне и друге производе на јавним 
површинама и површинама у општој употреби а које 
нису опредељене за ту намену, осим када се то врши по 
посебном одобрењу надлежног органа.  

15. Избацивати снег и лед на тротоар или коловоз,   



   27.09.2016.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                         3 
 

 

16. Растурати, постављати и лепити плакате, објаве, 
огласе, обавештења, позиве, рекламне паное, ознаке, 
транспаренте и сл., ван места за то предвиђених или ван 
места које по посебном захтеву одобравају надлежна 
Одељења Градске управе града Крушевца, као и писати 
графите по објектима у јавној својини, културним 
споменицима, саобраћајној сигнализацији и сл.  

17. бацати кућни и комерцијални отпад у ђубријере, 
жардињере и сл.“ 

 
Члан 4. 

 
 Члан 82б. мења се и гласи:  
 

„Члан 82б. 
 

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

- спречава нарушавање комуналног реда 
прописаног овом Одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

Комунални инспектор, односно комунални 
полицајац издаје прекршајни налог за учињени 
прекршај прописан овом Одлуком.“ 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-1030/2016  ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
284 
На основу чл. 2. и 13. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011) и чл. 19 
став 1. тачка 6 . Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ 

И КАНАЛИЗАЦИЈИ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о градском водоводу и канализацији („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 4/10, 8/12, 11/13 и 4/14) после 
члана 4. у поднаслову "КОРИШЋЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА  И ГРАДСКЕ  
КАНАЛИЗАЦИЈЕ" додају се речи: "и сеоских 
водовода". 

 
Члан 2. 

 
У члану 6. после става 1. додаје се нови став 2. који 

гласи:   
"Водовод Крушевац снабдева водом  насеља на 

територији града у којима су изграђени сеоски 

водоводи из тих водовода  и врши послове одржавања, 
реконструкције и проширења мреже и стара се о 
повећању њиховог капацитета".  

 
Члан 3. 

 
У члану 56. став 1. иза алинеје 3. додаје се нова 

алинеја која гласи: 
" –  да водоводно склониште (шахт или другу врсту 

водоводног склоништа) одржава у уредном и 
исправном стању и стању безбедном за коришћење." 

 
Члан 4. 

 
После члана 115. додаје се нови члан 115а који гласи: 
 

"Члан 115а 
 

Комуналну делатност снабдевања водом, у 
насељеним местима  у којима постоје сеоски водоводи 
које користе, управљају и одржавају  месне заједнице  
преузима "Водовод Крушевац" о чему ће се закључити 
посебан уговор.  

Пре преузимања извршиће се техничко-санитарна 
контрола сеоских водовода из става 1. овог члана и 
када исти испуне техничко-санитарне услове ЈКП  
"Водовод Крушевац" Крушевац, преузеће их на 
коришћење, управљање и одржавање".  

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивање у „Службеном листу града Крушевца“. 
 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 352-1031/2016  ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
285 
На основу  члана 94. и 174. став 2. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 
68/2015), члана 39. Закона о прекршајима („Сл.  
гласник РС“ бр. 65/13 и 13/16) 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 26.09.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
O  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O 
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о ауто-такси превозу путника на 

територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 4/13, 11/13, 3/14 и 4/14),  члан 4. мења 
се и гласи: 

 
„Члан 4. 

 
Градско веће града Крушевца доноси Програм 

којим се дефинише организовање ауто-такси превоза,  у 



   4                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 11                                    27.09.2016.  

 

оквиру кога се одређује и оптималан број такси возила, 
у складу са саобраћајно-техничким условима, на 
предлог стручне комисије коју именује Градско веће. 

Саобраћајно-технички услови из става 1. овог 
члана дефинишу се за петогодишњи плански период, на 
основу карактеристика превозних захтева – вожњи и 
стања техничког регулисања саобраћаја.“ 

 
Члан 2. 

 
У члану 5. став 1. тачка 1. мења се и гласи: 
„1. да је власник возила или корисник возила на 

основу уговора о лизингу, при чему прималац лизинга 
мора бити уписан у саобраћајној дозволи као корисник 
возила,“ 

Тачка 4. мења се и гласи: 
„4. да  није правноснажно осуђиван  на казну затвора 

дужу од две године за кривично дело против живота и 
тела, полне слободе, против безбедности јавног 
саобраћаја и јавног реда и мира,“.  

Став 2. мења се и гласи: 
„Предузетник може обављати такси превоз једним 

возилом које је уписано у такси дозволу, за које се 
одређује евиденциони број и које возило се не може 
уступити другом лицу.“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 6. став 1. тачка 2. мења се и гласи: 
„2. да је власник најмање једног возила којим ће 

обављати такси превоз или корисник возила на основу 
уговора о лизингу, при чему прималац лизинга мора бити 
уписан у саобраћајној дозволи као корисник возила,“. 

 
Члан 4. 

 
У члану 8. став 1. после тачке 7. додаје се тачка 8. 

која гласи: 
„8. Решење Одељења надлежног за послове 

саобраћаја, којим се одобрава обављање такси превоза.“ 
 

Члан 5.  
 

У члану 9. став 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Такси возач је физичко лице које обавља такси 

превоз као предузетник или као запослен у правном лицу, 
у смислу одредаба ове Одлуке и у складу са Законом. 

Предузетник као возач треба да испуњава услове 
прописане чланом. 5. став. 1. Одлуке, а такси возач у 
правном лицу, поред испуњености услова прописаних  
чланом 5. став. 1. осим тачке 1 Одлуке.,  треба да има  
уговор о раду са правним лицем  код кога је запослен и  
пријаву на обавезно социјално осигурање.“ 

 
Члан 6. 

 
Члан 10.  мења се и гласи: 
 

„Члан 10. 
 

Такси превознику који је извршио регистрацију такси 
делатности као претежне деланости, Одељење надлежно 
за послове саобраћаја издаје решење којим се одобрава 

обављање такси превоза,  уколико испуњавају  услове из 
члана 5., односно члана  6.  Одлуке.“ 

 
Члан 7. 

 
У члану 13. став. 2.  у трећој алинеји речи: „статус 

(запослени или власник)“, мењају се речима: „статус 
(запослени или предузетник)“. 

 
Члан 8. 

 
У члану 14. став 2. бришу се речи: „потврду о 

испуњености услова“ 
 

Члан 9. 
 

У члану 30.  став 1. бришу се тачке 2. и 3. 
После  става 2. додаје се став 3. који гласи: 
„Такси превоз може се одбити  лицу под дејством 

алкохола или дроге, лицу оболелом од заразне болести и 
лицу које својом одећом може упрљати или оштетити 
унутрашњост возила.“ 

 
Члан 10. 

 
Члан 32.  мења  се и гласи: 
 

„Члан 32. 
 

Цену услуге за обављени такси превоз чини збир 
јединичних цена за: старт, пређени километар, време 
чекања по сату, долазак на адресу по позиву и превоз 
пртљага тежине преко 30 kg по комаду, (о чему се путници 
обавештавају пре уласка у такси возило), проценат увећања  
од 10 % за вожњу ноћу од 22 до 5 сати и вожњу недељом и 
празником од 0 до 24 сата, а према утврђеној такси тарифи. 

Градско веће града Крушевца посебним решењем 
утврђује и усклађује цену у оквиру такси тарифе по којој 
се такси превоз мора обављати на територији града, на 
предлог Одељења  надлежног за  послове саобраћаја. 

На утврђене цене из става 2. овог члана превозници 
не могу давати попусте.“ 

 
Члан  11. 

 
„У члану 36. став 1. речи: „или код предузетника“ 

бришу се. 
 

Члан 12. 
 

У члану 37. став 2. мења се и гласи: 
„У вршењу инспекцијског надзора над спровођењем 

ове Одлуке инспектор је дужан и овлашћен да: 
1. нареди такси превознику да у одређеном року 

отклони  уочене  недостатаке и неправилности у раду, 
2. изда прекршајни налог, 
3. искључи путничко возило домаћег превозника 

којим се обавља такси превоз противно одредбама ове 
Одлуке, одреди место паркирања и одузме саобраћајну 
дозволу и регистарске таблице у трајању од 10 дана, а у 
случају поновног искључивања истог возила, у трајању од  
30 дана, о чему је дужан да без одлагања обавести 
Министарство унутрашњих послова, 
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4. привремено одузме путничко возило  којим се 
обавља такси превоз, а које је употребљено за извршење 
прекршаја предвиђених овом Одлуком, до правноснажног 
окончања прекршајног поступка и изда потврду о 
одузимању путничког возила, 

5. привремено одузме  идентификациону исправу - 
такси дозволу до отклањања утврђених неправилности и 
изда потврду о одузимању исте.“ 

 
Члан  13. 

 
У члану 41.  став 1. алинеје 3. и 4. бришу се. 
После друге алинеје, додаје се нова алинеја која 

гласи: 
„- издаје прекршајни налог.“ 
 

Члан 14. 
 
Члан  42. мења се и гласи:  
 

„Члан  42. 
 

Новачаном казном од 50.000,00  динара казниће  се 
за прекршај правно лице: 

1. Ако обавља такси превоз возилима која не 
испуњавају прописане услове из чл. 7. и 8. Одлуке и 
нису редовно одржавана и контролисана, 

2. Ако такси возач у правном лицу не испуњава 
прописане услове из чл. 9. став 2. и 3. Одлуке, 

3.Ако не поступи у складу са одредбама чл. 15. 
став 1. и 2. и 36. Одлуке, 

4. Ако не укључи таксиметар по уласку путника у 
возило, наплату превоза не изврши у износу који 
покаже таксиметар и не изда рачун (супротно чл. 23. и 
33. Одлуке), 

5. Ако не поступи у складу са одредбама чл.14. 
ст.1., чл.18. ст.2,  чл. 21. ст. 2, чл. 22, 24, 25, 26, 28, 29,  
30. став 1. и  чл. 31. Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице – такси возач као и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 10.000 динара.“ 

 
Члан 15. 

 
Члан 43. мења се и гласи: 
 

„Члан  43. 
 
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 

казниће се за прекршај предузетник:  
1. Ако обавља делатност супротно чл. 5 Одлуке,  
2. Ако обавља такси превоз возилом које не испу-

њава прописане услове из чл. 7.  Одлуке,   
3. Ако поступа противно одредбама чл. 9. ст. 3, чл. 

12. ст. 2, чл. 14 . ст. 1, чл. 15 ст. 2., чл. 18. ст. 2. и чл. 21. ст. 
2. Одлуке.  

4.  Ако не укључи таксиметар по уласку путника у 
возило, наплату превоза не изврши у износу који 
покаже таксиметар и не изда рачун (чл. 23. и 33. 
Одлуке),  

5. Ако не поступи у складу са одредбама чл. 22, 24, 
25, 26, 28, 29. 30.  и 31. Одлуке.  

6. Ако не поступи у складу са одредбом чл. 36. Одлуке.“ 
 

Члан 16. 
 

Члан  44. мења се и гласи: 
 

„Члан  44. 
 
„Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

за прекршај лице које обавља такси превоз, а није 
регистрован за обављање ове делатности (противно 
члану 3. Одлуке)“. 

 
Члан 17. 

 
Члан  45.  брише се. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 
Градско веће града Крушевца дужно је да у року од 

60 дана од дана израде Саобраћајно-техничких услова 
донесе Програм којим се дефинише организовање ауто-
такси превоза  као и акте предвиђене чланом 4. ове 
Одлуке. 

Градско веће дужно је да у року од  60 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке донесе решење којим се 
утврђује цена услуге за обављени такси превоз – такси 
тарифа из члана 32. ове Одлуке. 

 
Члан 19. 

 
Правна лица и предузетници који обављају 

делатност такси превоза дужни су да своје пословање 
ускладе са Законом и одредбама ове Одлуке у року од 3 
месеца од дана  ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 20. 

 
Такси исправе – такси дозволе и такси 

легитимације,  важе до истека рока на који су издате, а 
најдуже до истека рока у коме су правна лица и 
предузетници дужни да ускладе своје пословање са 
одредбама Закона и ове Одлуке.  

 
Члан 21. 

  
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћени текст Одлуке о ауто-такси превозу на 
територији града Крушевца.   

      
Члан 22. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

I Број: 344-722/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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286 
На основу члана 63. Закона о буџетском систему 

(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015 и 103/2015), члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/2007 и 
83/2014) и члана 19. Статута града Крушевца (“Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.09.2016. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 

О  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 
2016. ГОДИНУ 

 
I - ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
Члан 1. Одлуке о буџету мења се и гласи: 
 

„Члан 1. 
 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2016. годину 
утврђују се укупни приходи и примања и укупни расходи и 
издаци у износу од 3.194.675.942 динара, од тога 
2.842.000.000 динара средства из буџета и 352.675.942 
динара средства из других извора буџетских корисника.“ 

 
Члан 2. 

 
Члан 2. мења се и гласи: 
 

„Члан 2. 
Укупни приходи и примања Града оствариће се 

из: 
 
1. Пренетих неутрошених средстава из претходне 

године у износу од 91.956.901 динар, која се састоје од 

нераспоређеног вишка прихода из претходне године са 
рачуна извршења буџета у износу од 35.123.340 динара 
и пренетих неутрошених средстава са рачуна 
сопствених средстава буџетских корисника у износу од 
56.833.561 динар; 

 
2. Прихода и примања буџета у износу од 

2.806.876.660 динара, који се састоје од уступљених и 
изворних прихода буџета у износу од 2.033.431.166 
динара, трансферних средстава из буџета Републике 
Србије у износу од 515.692.454  динара,  донација у 
износу од 1.000.040 динара и примања од продаје 
земљишта у износу од  256.753.000 динара; 

 
3. Прихода и примања из изворних активности 

директних и индиректних корисника буџетских 
средстава у укупном износу од 295.842.381 динар. 

 
Укупни расходи и  издаци Града извршиће се као: 
 
1. Расходи и издаци за нефинансијску имовину са 

рачуна извршења буџета у износу од 2.787.000.000 
динара. 

 
2. Издаци за отплату главнице дуга у износу од 

55.000.000 динара. 
 
3. Расходи и издаци за нефинансијску имовину из 

других извора буџетских корисника у износу од 
352.675.942  динара.“ 

 
Члан 3. 

 
Члан 3. мења се и гласи: 
 

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

Крушевца за 2016. годину, утврђени методологијом 
GFS - Статистике државних финансија, коју је 
прописао ММФ, приказани су у следећој табели: 

 
                                                                                                                                   GFS табела 

 
 

ОПИС 
Шифра 

економске 
класификације 

План - 
средства из  
буџета 

План- 
средства из  
додатних 
прихода 

Укупно план 

 

1 2 3 4 5 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ   2,806,876,660 295,842,381 3,102,719,041 

1. Порески приходи   1,671,200,000  1,671,200,000 
     1.1. Порез на доходак грађана (осим 
самодоприноса -711180) 711 1,245,100,000   1,245,100,000 
     1.2. Порез на фонд зарада 712 500,000   500,000 
     1.3. Порез на имовину 713 425,600,000   425,600,000 
2. Непорески приходи   878,923,660 231,379,501 1,110,303,161 
     2.1. Таксе   60,010,000 4,409,000 64,419,000 
     2.1.1. Локалне комуналне таксе 714, 716, 741, 742 49,010,000 4,409,000 53,419,000 
     2.1.2. Локалне административне 
таксе 742241 5,000,000  5,000,000 
    2.1.3. Боравишна такса 714552 6,000,000   6,000,000 
    2.2. Накнаде 7145,7415,742253 197,651,900 20,000 197,671,900 
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1 2 3 4 5 
    2.3. Самодопринос 711180 100,000   100,000 
    2.4. Донације и трансфери   515,692,454 46,892,204 562,584,658 
    - Донације 731+732      
    - Трансфери 733 515,692,454 46,892,204 562,584,658 
    2.5. Приходи настали употребом 
јавних средстава   84,100,000 113,647,310 197,747,310 
   - Приходи од камате 741140 100,000   100,000 
   - Приходи од давања у закуп, односно 
на коришћење непокретности и 
покретних ствари у својини ЈЛС 742140 65,000,000 113,647,310 178,647,310 
   - Новчане казне и одузета имовинска 
корист 7433 19,000,000   19,000,000 
   2.6. Остали непорески приходи   21,369,306 66,410,987 87,780,293 
   - Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 744 1,000,040 23,548,439 24,548,479 
   - Мешовити и неодређени приходи 7451+743920 14,648,447 21,408,527 36,056,974 
   -  Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 771+772 5,720,819 17,954,021 23,674,840 
   -  Трансфери између буџетских 
корисника на истом нивоу 781   3,500,000 3,500,000 
3. Примања од продаје нефинансијске 
имовине 8 256,753,000 64,462,880 321,215,880 
 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   2,787,000,000 352,675,942 3,139,675,942 
 
1. Текући расходи   1,907,342,695 259,625,559 2,166,968,254 

     1.1. Расходи за запослене 41 734,848,933 156,458,668 891,307,601 
     1.2. Коришћење роба и услуга 42 823,851,209 96,836,367 920,687,576 
     1.3. Амортизација и употреба 
средстава за рад 43   3,421,225 3,421,225 
     1.4. Отплата камата 44 3,700,000   3,700,000 
     1.5. Субвенције 45 70,695,298   70,695,298 
     1.6. Социјална заштита из буџета 47 86,464,871 106,000 86,570,871 
     1.7. Остали расходи 48+49 187,782,384 2,803,299 190,585,683 
2. Трансфери 463 409,403,366   409,403,366 
3. Дотације и трансфери 464+465 69,343,061 9,370,918 78,713,979 
4. Издаци за набавку нефинансијске 
имовине 5 400,910,878 83,679,465 484,590,343 
5. Издаци за набавку финансијске 
имовине (осим 6211) 62      
 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА  

     

 
1. Примања по основу отплате кредита 
и продаје финансијске имовине 92    
2. Задуживање  91    
     2.1. Задуживање код домаћих 
кредитора 911    
     2.2. Задуживање код страних 
кредитора 912    
 
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   55,000,000  55,000,000 
3. Отплата дуга 61 55,000,000  55,000,000 
     3.1. Отплата дуга домаћим 
кредиторима 611 55,000,000   55,000,000 
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     3.2. Отплата дуга страним 
кредиторима 612      
     3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613      
4. Набавка финансијске имовине 6211      
 
А. РАЧУН ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА  

       

Укупни приходи и примања остварени 
по основу продаје нефинансијске 
имовине   2,806,876,660 295,842,381 3,102,719,041 
Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине   2,787,000,000 352,675,942 3,139,675,942 
Буџетски суфицит/дефицит   19,876,660 -56,833,561 -36,956,901 
Издаци за набавку финансијске 
имовине (осим за набавку домаћих 
хартија од вредности)      
Укупни фискални суфицит/дефицит   19,876,660 -56,833,561 -36,956,901 
 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА      

Примања од задуживања      
Примања од продаје финансијске 
имовине      

Издаци за набавку финансијске 
имовине (за набавку домаћих хартија 
од вредности) 

     

Издаци за отплату главнице дуга   55,000,000  55,000,000 
Нето финансирање   -55,000,000  -55,000,000 
Укупан фискални суфицит/дефицит + 
нето финансирање   -35,123,340 -56,833,561 -91,956,901 
 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК 
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
(класа 3, извор финансирања 13) 3 35,123,340 56,833,561 91,956,901 
 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, 
извор финансирања 14) 3    
 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА 
КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ 
НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ 
РАЧУНИМА 

     

 
 

Члан 4. 
 

  Члан 4. мења се и гласи: 
 

„ Члан 4. 
 

Потребна средства за финансирање укупног нето фискалног дефицита из чл. 3. ове Одлуке у износу од 
91.956.901 динар, обезбедиће се из вишка прихода из претходне године.“ 

    
 
 
 
 


