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I - АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

424 
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/07 и 83/14) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 27.12.2016. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА У ОБЛАСТИ 

БОРАЧКЕ И БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ 
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком, као додатни облик заштите бораца, 

ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних 
инвалида рата, чланова породица умрлих војних 
инвалида и цивилних инвалида рата, чланова породица 
погинулих бораца и чланова породица цивилних 
жртава рата,  утврђују се проширена  права, услови, 
поступак остваривања права и начин финансирања у 
области борачке и борачко инвалидске заштите  на 
територији града Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Одлуком о буџету града Крушевца утврђују се 

посебна средства за намене из претходног члана за 
сваку годину. 

Обим и услови за остваривање проширених права 
зависе од расположивих средстава у буџету Града 
Крушевца. 

Средства за остваривање проширених права из ове 
Одлуке остварују се и од донатора и донаторских 
организација и фондова. 

 
II – КОРИСНИЦИ ПРАВА 
 

Члан 3. 
 
Својство борца, ради остваривања права по овој 

одлуци има држављанин Републике Србије који је: 
1) у рату вршио војне дужности или друге 

дужности ради одбране суверенитета, независности и 
територијалне целокупности Републике Србије; 

2) учествовао у Народноослободилачкој борби у 
Другом светском рату као припадник партизанских 
одреда народноослободилачке војске и партизанских 
одреда Југославије, односно Југословенске армије у 
периоду од 17. априла 1941. до 15. маја 1945. године; 

3) учествовао у Другом светском рату као 
припадник Југословенске војске у отаџбини и 
Равногорског покрета, у периоду од 17. априла 1941. 
године до 12. септембра 1944. године; 

4) вршио војне дужности или друге дужности за 
војне циљеве или друге циљеве државне безбедности у 
оружаним акцијама од 17. августа 1990. године до 27. 
априла 1992. године ради одбране суверенитета, 
независности и територијалне целокупности Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије; 

5) вршио војне дужности или друге дужности за 
војне циљеве или за циљеве државне безбедности у 
вези са учествовањем у рату у Савезној Републици 
Југославији од 24. марта до 26. јуна 1999. године. 

 
Својство борца се утврђује на основу војне 

књижице или другог писаног доказа издатог од стране 
надлежног органа.    

 
Члан 4. 

 
Остала лица наведена у члану 1. ове Одлуке могу 

остварити права утврђена овом Одлуком на основу 
правоснажног решења надлежног органа којим је 
признат статус и право по важећем Закону из области 
борачко-инвалидске заштите. 

 
Члан 5. 

 
Лица из члана 1. ове Одлуке могу остварити права 

утврђена овом Одлуком под условом да имају 
пребивалиште, односно боравиште ако је избеглица 
или расељено лице са територије Косова и Метохије, на 
подручју града Крушевца, најмање три године пре 
подношења захтева.   

 
III – ОБИМ ПРАВА, ПОСТУПАК И НАЧИН 
        ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
 

Члан 6. 
 
Лица из члана 1. ове Одлуке, имају право на 

једнократну новчану помоћ у сврху лечења  тежих 
болести и то највише два пута у једној календарској 
години, тако да укупан износ исплаћених помоћи не 
пређе 20% просечне месечне зараде без пореза и 
доприноса у Републици Србији, познатог у моменту 
подношења захтева, односно према последњем 
објављеном податку Републичког завода за статистику. 

 
Члан 7. 

  
Под тежим болестима у смислу ове Одлуке 

сматрају се: 
1. малигна обољења 
2. тешки облици дијабетеса са утврђеним 

компликацијама (нефропатија, ретинопатија и ангеопатија) 
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3. душевна обољења (све врсте психоза) 
4. обољења нервног система (паркинсонова, 

алцхајмер, епилепсија и мултипла склероза), 
5. тешка обољења бубрега која су довела до 

терминалне инсуфицијенције, 
6. потпуно слепа лица. 
 
Тешка болест за лица из члана 1. ове Одлуке 

доказује се на основу дијагнозе из отпусне листе или 
друге документације, не старије од шест месеци, на 
основу које се недвосмислено утврђује наведена болест 
или стање.  

 
Члан 8. 

 
Лица из члана 1. ове Одлуке, која немају редовна 

месечна примања, имају право једном годишње, на 
накнаду трошкова превоза у висини цене аутобуске 
карте када их надлежни орган упути или позове у друго 
место ради лекарског прегледа или стационарног 
лечења.   

 
Члан 9. 

 
О правима из ове Одлуке у првом степену, на 

основу поднетог захтева, одлучује решењем надлежна 
служба за послове борачко инвалидске заштите, 
Одељења за друштвене делатности, Градске управе 
града Крушевца.  

 
Члан 10. 

 
Средства за остваривање права из ове Одлуке 

обезбеђују се у буџету града Крушевца и наменски се 
преносе Центру за социјални рад. 

 
Члан 11. 

 
У поступку остваривања права по овој Одлуци 

примењују се одредбе општег управног поступка. 
 

Члан 12. 
 
О жалби на решења Одељења за друштвене 

делатности решава Градско веће града Крушевца. 
 
IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

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

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а 
примењиваће се од 01.01.2017. године. 

 
Члан 14. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 

Одлука о правима ратних војних инвалида и чланова 
породица погинулих бораца у оружаним сукобима 
после 17. августа 1990. године („Сл.лист општине 
Крушевац“ бр. 5/93, 7/93 и 4/94), Одлука о проширеном 
обиму заштите цивилних инвалида рата ("Међу-
општински сл. лист Крушевац" бр. 2/80 и 9/82) и 

Одлука о допунском обезбеђењу учесника НОР-а и 
чланова породица погинулих и умрлих бораца са 
територије општине Крушевац ("Међуопштински сл. 
лист Крушевац" бр. 2/83, 2/87, 2/89 и "Сл. лист општине 
Крушевац" бр. 8/93). 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 580-418/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
425 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије" број 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", број 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.12.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

 
Члан 1. 

 
Оснива се Савет за безбедност (у даљем тексту: 

Савет), за разматрање и проучавање  питања везаних за 
превенцију безбедности на територији  града Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Задатак Савета је да у складу са законом разматра 

и проучава питања везана за безбедност на територији 
града, припрема и предлаже предузимање мера за 
побољшање заштите и сигурности грађана, врши 
анализу и утврђивање узрока који утичу на безбедност 
грађана, ради на изради и имплементацији пројеката 
превенције којима се делује на поједине безбедоносне 
проблеме у граду.  

 
Члан 3. 

 
Савет има 16 чланова који се бирају из реда 

представника локалне самоуправе, полицијских и 
правосудних органа, здравствених, социјалних и 
образовних установа, Војске Србије - Гарнизона Крушевац, 
заједнице  националних  мањина и верских заједница.  

 
Члан 4. 

 
Градоначелник града је председник Савета по 

функцији. 
Председник Савета има заменика који се бира из 

реда чланова  Савета. 
 

Члан 5. 
 
Градоначелник града Крушевца ће посебним 

решењем у складу са прописаним саставом чланова 
Савета из члана 3. ове  Одлуке, донети Решење о 
именовању чланова Савета. 

Чланови Савета именују се на мандатни период од 
четири године, а могу бити поново именовати. 



  28.12.2016.                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                                       
 

 

3 

Члан 6. 
 
 Савет, у циљу реализације својих задатака може 

образовати тимове за поједина питања и поједине 
области безбедности у граду састављене од чланова 
Савета и грађана који имају искуства на унапређењу 
безбедности, да су активно учествовали у реализацији 
пројеката или активности које су усмерене на стварање 
услова за безбедност грађана, и да имају потребна 
знања из области безбедности. 

Савет обавештава Скупштину града, јавност и друга 
правна и физичка лица на територији града  о својим 
иницијативама, ставовима, предлозима и препорукама. 

 
Члан 7. 

 
Савет ради у седници, којој  присуствује већина 

чланова Савета, а одлучује већином гласова присутних 
чланова.  

Савет доноси Пословник о раду, којим ближе 
уређује начин рада Савета, начин сазивања и 
одржавања седница, начин информисања јавности о 
свом раду, као и друга питања од значаја за рад Савета. 

 
Члан 8. 

 
Рад Савета је јаван.  
Савет обезбеђује јавност рада позивањем и 

присуствовањем представника средстава јавног инфор-
мисања седницама Савета, одржавањем конференције 
за штампу, издавањем саопштења, као и на други 
погодан начин за информисање грађана. 

 
Члан 9. 

 
Средства за рад и реализацију задатака Савета из 

ове Одлуке се обезбеђују у буџету Града. 
Чланови Савета за свој рад не примају накнаду. 
 

Члан 10. 
 

Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Савета обављаће  Одељење за општу управу и 
заједничке послове Градске управе града Крушевца . 

 
Члан 11. 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Крушевца''.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-32/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
426 
На основу члана 76. и  77. став 1 и 3  Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама  и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
21/16) 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  27.12.2016. године, донела је 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА,  
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СЛУЖБЕ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Овај Кадровски план садржи приказ броја 
запослених према радним местима и звањима са 
стањем на дан 31.12.2016. године,  број запослених у 
радном односу  на неодређено време који су потребни у 
2017. години, број приправника чији се пријем планира, 
број запослених  чији се пријем у радни однос на 
одређено време планира у Кабинету градоначелника 
или због повећаног обима  посла.  

 
I. Постојећи број запослених у Градској управи 

града Крушевца на дан 31.12.2016. године 
 
1. Број запослених са радним односом на неодређено 

време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 1 
Положаји у другој групи 1 
Самостални саветник  28 
  
Саветник 69 
Млађи саветник 23 
Сарадник 27 
Млађи сарадник 1  
Виши референт 95 
Референт 2 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 9 
Пета врста радних места 22 
УКУПНО 278 

 
2. Број запослених са радним односом на одређено 

време због  повећаног обима посла: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број  
изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник 0 
Саветник 3 
Млађи саветник 10 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 1 
Виши референт 1 
Референт 0 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
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Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 1 
Пета врста радних места 0 
УКУПНО 16 

 
Напомена: У Градској управи је постављено пет 

помоћника градоначелника на одређено време.  
 
 
3. Број запослених на одређено време у Кабинету 

градоначелника: 
 

Степен стручне спреме 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 0 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 0 
УКУПНО 0 

 
 
4. Број приправника: 
 

Приправници 
Број  

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 2 
Средња стручна спрема 1 
УКУПНО 5 

 
 
II - Планирани број запослених у Градској управи 

Града Крушевца за 2017. годину 
 
1. Број запослених са радним односом на неодређено 

време: 
 

Радна места службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 1 
Положаји у другој групи 1 
Самостални саветник 29 
Саветник 73 
Млађи саветник 23 
Сарадник 27 
Млађи сарадник 1 
Виши референт 95 
Референт 2 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 9 
Пета врста радних места 22 
УКУПНО 283 

2. Број запослених са радним односом на одређено 
време због повећаног обима посла: 

 

Радна места службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник 0 
Саветник 3 
Млађи саветник 10 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 1 
Виши референт 1 
Референт 0 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 1 
Пета врста радних места 0 
УКУПНО 16 

 
3. Број запослених на одређено време у Кабинету 

градоначелника: 
 

Степен стручне спреме 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 1 
УКУПНО 3 

 
4. Број приправника: 
 

Приправници 
Број  

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 5 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 0 
УКУПНО 5 

 
III - Постојећи број запослених у Градском 

правобранилаштву града Крушевца  на дан 31.12.2016. 
године. 

 
1. Број запослених са радним односом на неодређено 

време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник  0 
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Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 1 
Референт 0 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 
Пета врста радних места 0 
УКУПНО 1 

 
2. Број запослених са радним односом на одређено 

време у Градском правобранилаштву Града Крушевца 
због повећаног обима посла: 

 

Радна места службеника и  
намештеника 

Број 
изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник 0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 
Референт 0 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 
Пета врста радних места 0 
УКУПНО 0 

 
 
3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 0 
УКУПНО 0 

 
 
 
 
 
 
 

IV - Планирани број запослених у Градском 
правабранилаштву града Крушевца у 2017. години. 

 
1. Број запослених са радним односом на неодређено 

време: 
 

Звања службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник  0 

Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 1 
Референт 0 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 
Пета врста радних места 0 
УКУПНО 1 

 
 
2. Број запослених са радним односом на одређено 

време због повећаног обима посла: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број  
изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник 0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 
Референт 0 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 
Пета врста радних места 0 
УКУПНО 0 
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3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 0 
УКУПНО 2 

  
V- Постојећи број запослених у Служби месних 

заједница на дан 31.12.2016. године. 
 
 
1. Број запослених са радним односом на неодређено 

време: 
 

Звања службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник  1 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 1 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 36 
Референт 0 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 1 
Пета врста радних места 11 
УКУПНО 50 

 
 
2. Број запослених са радним односом у Служби 

месних заједница на одређено време због повећаног 
обима посла:  

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник 0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 
Референт 3 
Млађи референт 0 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 
Пета врста радних места 0 
УКУПНО 3 

3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши-
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 2 
УКУПНО 2 

 
VI - Планирани број запослених у Служби месних 

заједница у 2017. години. 
 
1. Број запослених са радним односом на неодређено 

време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник  1 
Саветник 1 
Млађи саветник 1 
Сарадник 1 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 32 
Референт 2 
Млађи референт 8 
  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 4 
Пета врста радних места 7 
УКУПНО 57 

 
2. Број запослених са радним односом на одређено 

време у Служби месних заједница због повећаног 
обима посла: 

 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 0 
Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник 0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 
Референт 0 
Млађи референт 5 
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Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 
Четврта врста радних места 0 
Пета врста радних места 0 
УКУПНО 5 

 
3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 
Средња стручна спрема 2 
УКУПНО 2 

 
Овај Кадровски план објавити у ''Службеном листу 

града Крушевца''.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 021-5/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
427 
На основу члана 59. став 1 и 66. став 7. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 129/07) и члана 19. став 1. тачка 21. и члана 
55. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници од  
27.12.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организацији Градске управе града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 8/2016- 
Пречишћен текст и 12/2016)  у члану 10 став 3 после 
речи "писарница" додаје се запета и реч " канцеларија". 

 
Члан 2. 

 
Члан 13. мења се и гласи:   
     

"Члан 13. 
 

За обављање послова Градске управе образују се 
следеће унутрашње организационе јединице:   

- Одељење за урбанизам  и грађевинарство; 
- Одељење за стамбено-комуналне и имовинско 

правне послове; 

- Одељење за друштвене делатности; 
- Одељење за финансије; 
- Одељење за јавне набавке; 
- Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 

животне средине; 
- Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода;  
- Одељење за општу управу и заједничке послове;  
- Одељење за послове органа Града; 
- Одељење за инспекцијске послове;  
- Одељење комуналне полиције; 
- Одељење за управљање људским ресурсима; 
- Одељење за послове одбране и ванредне 

ситуације. 
 
У Градској управи се као посебна организациона 

јединица образује Кабинет Градоначелника." 
 

Члан 3. 
 

У члану 16. став 1. после речи "средњим школама" 
додају се речи "и спорту", а после речи "Фонда за 
подстицање развоја младих талената" додаје запета и 
речи "Фонда за популациону политику". 

 
Члан 4. 

 
 У члану 21. став 1. после речи "Града Крушевца" 

речи "послове планирања, организовања обуке и 
спровођење активности које организују републичке и 
међународне институције на пословима одбране, 
елементарних непогода, избеглих и расељених лица и 
азиланата (као и надзор корисника на терену)" се бришу. 

 
Члан 5. 

 
Члан 22. мења се и гласи: 
 

„Члан 22. 
 
Одељење за послове органа Града обавља стручне 

и друге послове за Скупштину, Градоначелника, Градско 
веће и Градску управу, који се односе на: припрему и 
одржавање седница  Скупштине града, њених радних тела 
и Градског већа;  обраду материјала са седница, старање о 
законитости рада ових органа и тела; пружање стручне 
помоћи одборницима и одборничким групама и старање о 
благовременом прибављању одговора на одборничка 
питања; послове у вези избора,  именовања и постављења 
када о томе одлучује Скупштина, Градоначелник и 
Градско веће; израду Статута града, Пословника о раду 
Скупштине и Градског већа, одлуке о организацији 
Градске управе, као и прописа о накнадама трошкова и  
изгубљене зараде одборницима и члановима радних  тела 
Скупштине и Градског већа, прописа који се односе на 
критеријуме и мерила за утврђивање зарада и других 
примања функционера; одређене послове за спровођење 
избора (градских, републичких); стручне послове везане 
за додељивање признања која установљава Град; послови 
који се односе на информисање о раду органа Града,  
припрема и штампање Службеног листа Града; 
организовање и спровођење референдума и зборова 
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грађана када их расписује Скупштина, односно сазива 
председник Скупштине; стручне послове у предметима 
заштите права грађана када у другом степену решава 
Градско веће.  

Одељење врши и друге послове у складу  са  
законом, Статутом града, одлукама Скупштине и 
Пословником Скупштине града и Градског већа." 

 
Члан 6. 

 
У члану 27. речи: "Комунална полиција" замењују 

се речима "Одељење комуналне полиције" 
 

Члан 7. 
 

После члана 27. додају се чланови 27 а, 27 б и 27 в  
који гласе: 

 
"Члан 27 а. 

 
Одељење за управљање људским ресурсима 

обавља стручне и административне послове везане за 
кадровска питања, социјалну и здравствену заштиту 
запослених у сарадњи са другим органима и 
институцијама; стручне послове у поступку 
запошљавања и избора кандидата; припрему предлога 
Кадровског плана, Акта о унутрашњем уређењу и 
систематизацији и Акта о мерилима и критеријумима за 
утврђивање плата запослених у Градској управи, као и 
других општих и појединачних аката о правима и 
обавезама запослених, постављених и изабраних лица; 
послове организације стручног усавршавања 
службеника, припрему предлога годишњег Програма 
стручног усавршавања службеника и предлога 
финансијског плана за извршавање Програма; анализу 
резултата и праћења ефеката оцењивања службеника; 
вођење кадровске евиденције, персоналних досијеа и 
Регистра запослених; обавља и друге послове за 
каријерни развој службеника.   

Одељење врши и друге послове у складу са  законом, 
Статутом града, одлукама Скупштине и Градског већа. 

 
Члан 27 б. 

 
Одељење за послове одбране и вандредне 

ситуације врши послове Градске управе који се односе на 
послове израде планова одбране и других општих аката из 
области одбране у условима ратног и ванредног стања; 
координацију послова припреме за одбрану са надлежним 
министарством, као и друге стручне и административне 
послове из области одбране; предузимање мера за 
усклађивање припрема за одбрану одређених правних 
лица; води Законом утврђене евиденције из области 
одбране; организовање превенције и заштите од 
елементарних и других већих непогода и заштиту од 
пожара, као и стварање услова за њихово отклањање, 
односно ублажавање; припрему општих аката из области 
цивилне заштите, планова и програма за ванредне 
ситуације и заштите од пожара; послове везане за 
образовање и функционисање Градског штаба за ванредне 
ситуације; формирање и опремање јединица цивилне 
заштите; послове Градског информативног центра;  
спровођење активности које организују републичке и 
међународне институције на пословима  решавања 

статуса избеглих и расељених лица, миграната и 
реадмисаната  и надзор корисника на терену. 

Одељење врши и друге послове у складу са  
законом, Статутом града, одлукама Скупштине и 
Градског већа." 

 
Члан 27 в. 

 
Кабинет Градоначелника обавља саветодавне и 

протоколарне послове,  послове за односе са јавношћу 
и административно-техничке послове који су од значаја 
за рад Градоначелника; организује протокол поводом 
пријема домаћих и страних представника градова и 
општина, протокол поводом додељивања јавних 
признања и друге протоколарне послове; припрему 
радних и других састанака и обавља и друге послове 
које одреди Градоначелник." 

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 021-6/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
 
428 
На основу члана 99. став 5. 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, 132/14 и 145/14), члана 18. став 4. 
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 од 
27.12.2016. године, донела је  

 
 О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта ("Сл. лист града Крушевца бр. 1/15 и 5/15) у 
члану 8. после речи " и на званичном сајту" бришу се речи: 
"Дирекције за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац" (у 
даљем тексту: Дирекција) и". 

 
Члан 2. 

 
Члан 7. мења се и гласи: 
 

„Члан 7. 
 

Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно 
надметање, односно прикупљање понуда јавним огласом 
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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 3. 

 
У члану 16. став 4. мења се и гласи: 
"Висина сваке понуде  (почевши од првог корака) не 

може бити мања од 10% од почетне цене грађевинског 
земљишта, односно почетног износа закупнине". 

 
Члан 4. 

 
У целом тексту Одлуке речи: "Дирекција за 

урбанизам и изградњу ЈП Крушевац и Дирекција" 
замењују се речима: "Одељење за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине Градске управе 
града Крушевца" у одговарајућем падежу. 

 
Члан 5. 

 
У чл. 19. став 2, 28. став 2 и 31. став 5 речи:  

"Градској управи" замењују се речима: "Одељењу за 
стембено комуналне и имовинско правне послове 
Градске управе". 

 
Члан 6. 

 
У члану 31. став 1 после речи: "За тачке 1,2" додаје 

се број: "3". 
 

Члан 7. 
 
У члану 32. брише се став 1. 
 

Члан 8. 
 

У члану 33. став 4. бришу се речи: "од којих је 
један члан Комисије запослени у Дирекцији." 

 
Члан 9. 

 
У члану 35. бришу се речи: "односно у року од 15 дана 

од дана достављања решења за отуђење непосредном 
погодбом из члана 30. став 1 тачка 3 ове Одлуке." 

 
Члан 10. 

 
У члану 36. став 2. речи: "на предлог Дирекције" 

замењују се речима: "на предлог Одељења за стамбено 
комуналне и имовинско правне послове". 

 
Члан 11. 

 
Члан 39. мења се и гласи: 
 

„Члан 39. 
 
Поступци отуђења, давања у закуп грађевинског 

земљишта и поступци за утврђивање земљишта за 
редовну употребу објеката који су започети пре 
ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се по одредбама 
ове Одлуке." 

 

Члан 12. 
 
Комисија за отуђење и давање у закуп 

грађевинског земљишта образована решењем 
Скупштине града I бр. 463-158/2016 од 29.09.2016. год. 
наставља са радом. 

 
Члан 13. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћен текст Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта. 

 
Члан 14. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-222/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
429 
На основу члана 60. а у вези са чланом  6. став 1. 

тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе 
("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11 и 93/12), и 
члана 19. Статута града Крушевца („Службени лист 
града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.12.2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/15 – Пречишћен текст, 9/15 
и 12/16) Таксена тарифа, Тарифни број 1. тачка 1, 
подтачке од  I – III мењају се и гласе: 

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

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

I - Таксени обвезници који обављају следеће 
делатности: 

делатности банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине нафтом  и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским производима; 
производње цемента; поштанских, мобилних  и телефонских 
услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала  и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу  и то 
правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна 
лица и предузетници плаћају у свим зонама: 
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-  велика и средња  правна лица…........................................530.960,00 динара (10 просечних зарада) 

-  мала правна лица и предузетници.....................................106.192,00 динара  (2 просечне зараде) 
 
II - Таксени обвезници који обављају све остале делатности а према закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана су у средња правна лица, као и предузетници и  мала правна лица која имају годишњи приход преко 
50.000.000 динара, фирмарину плаћају: 

 
Средња и мала  правна лица и предузетници: 
 
БИД и Екстра зона.........................106.192,00 динара  (2 просечне зараде)  

I ...................................................... 104.192,00 динара  (2 просечне зараде – 2.000 дин.) 

II.......................................................102.192,00 динара  (2 просечне зараде – 4.000 дин.) 

III ....................................................100.192,00 динара   (2 просечне зараде –  6.000 дин.)                                                                                                                                                        

IV...................................................... 98.192,00 динара   (2 просечне зараде –  8.000 дин.) 

V .......................................................96.192,00 динара   (2 просечне зараде – 10.000 дин.) 
 
III - Таксени обвезници који обављају све остале делатности а према закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана су у велика правна лица, фирмарину плаћају: 
 
У свим зонама................................159.288,00 динара (3 просечне зараде) 
 
 
Под просечном зарадом  у смислу предходног става сматра се просечна зарада по запосленом остварена на 

територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује 
фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, сагласно претходном ставу ове Одлуке, вршиће 
усклађивање прописаног износа комуналне таксе на крају сваке године за наредну годину према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике“ 

                                
Члан 2.  

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

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

I Број: 434-3/2016                               ПРЕДСЕДНИК  
Јасмина Палуровић, с.р. 
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430                
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

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

дана 27.12.2016.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о боравишној такси ("Сл. лист града 

Крушевца", бр. 12/08 и 12/09) у члану 3. став 1. речи: 
"70 динара" замењује се речима: "100 динара", а у ставу 
2 . речи: "60 динара" замењују се речима: "70 динара". 

 
Члан 2. 

 
У члану 11. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
"Средства од наплаћене боравишне таксе користе 

се и за финансирање послова из члана 39. Закона о 
туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. 
закони, 93/12 и 84/15)." 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“ . 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 434-4/2016               ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 
431 
На основу  члана 94. и 174. став 2. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 
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 27.12.2016. 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. 12/16 -
Пречишћен текст),  у члану 5.  став 2 после речи: "такси 
превоз" додаје се реч: "најмање". 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-1065/2016  ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 

432 
На основу Стратегије за подстицање рађања 

("Службени гласник РС", број 13/08), и члана 64. Закона о 
буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 
73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14 и 
68/15 – др.закони) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.12.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ 
ПОЛИТИКУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Буџетског фонда за 

популациону политику града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" број 14/08, 11/09 и 10/12), у 
члану 1. уместо речи: "за период до 31.12.2016.године", 
треба да стоје речи: "за период до 31.12.2020.године". 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном листу града Крушевца". 
 

Члан 3. 
 

Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Крушевца". 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-337/2016   ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 
 

433 
На основу члана 42.  Закона о правима пацијената 

("Сл.гласник РС" број 45/13) и члана 15. став 1 Закона о 
јавном здрављу ("Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
8/08, 11/15 и 8/15), 

 Скупштина града Крушевца на седници од 
27.12.2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о образовању Савета за здравље ("Сл. лист 
града Крушевца" број 10/13), члан 2 мења се и гласи: 

       
„Члан 2. 

 
Савет има председника и десет чланова, које 

именује Скупштина града, на период од четири године. 
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Савет чини пет представника локалне самоуправе, 
два представника здравствених установа са територије 
Града, два представника Завода за јавно здравље и по 
један представник удружења грађана из реда 
пацијената (корисника услуга) и надлежне филијале 
Републичког фонда за здравствено осигурање.“ 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног  дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-322/2016   ПРЕДСЕДНИК  
               Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 
 

434 
На основу члана 43. 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. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.12.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 

О  БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА  
2017. ГОДИНУ 

 
I - ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
Одлуком о буџету града Крушевца за 2017. годину 

утврђују се укупни приходи и примања и укупни 
расходи и издаци у износу од 3.707.350.385 динара, од 
тога 3.433.134.976 динара средства из буџета и 
274.215.409 динара средства из других извора 
буџетских корисника. 

Члан 2. 
 

Укупни приходи и примања Града оствариће се из: 
 
1. Пренетих неутрошених средстава из претходне 

године у износу од 480.127.762 динара, која се састоје 
од пренетих неутрошених средстава са рачуна 
извршења буџета у износу од 433.136.976 динара и 
пренетих неутрошених средстава са рачуна сопствених 
средстава буџетских корисника у износу од 46.990.786 
динара. 

 
2. Текућих прихода и примања буџета у износу од 

2.999.998.000 динара и то: уступљених и изворних 
прихода буџета у износу од 2.114.138.880 динара, 
трансферних средстава из буџета Републике Србије у 
износу од 466.902.000 динара, донација у износу од 
857.120 динара и примања од продаје земљишта у 
износу од 418.100.000 динара. 

 
3. Прихода и примања из изворних активности 

директних и индиректних корисника буџетских 
средстава у укупном износу од 227.224.623 динара. 

  
Укупни расходи и  издаци Града извршиће се као: 
 
1. Текући расходи и издаци за нефинансијску 

имовину са рачуна извршења буџета у износу од 
3.420.134.976 динара. 

 
2. Издаци за отплату главнице дуга са рачуна 

извршења буџета у износу од 13.000.000 динара. 
 
3. Текући расходи и издаци за нефинансијску 

имовину из других извора буџетских корисника у 
износу од 274.215.409 динара 

 
Члан 3. 

 
Приходи и примања, расходи и издаци града 

Крушевца за 2017. 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 

  2,999,998,000 227,224,623 3,227,222,623 

1. Порески приходи   1,624,650,000  1,624,650,000 

     1.1. Порез на доходак грађана (осим 
самоодоприноса -711180) 

711 1,198,600,000   1,198,600,000 

     1.2. Порез на фонд зарада 712      

     1.3. Порез на имовину 713 426,050,000   426,050,000 
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2. Непорески приходи   957,248,000 146,849,623 1,104,097,623 

     2.1. Таксе   155,010,000 4,897,000 159,907,000 
     2.1.1. Локалне комуналне таксе 714, 716, 741, 742 143,010,000 4,897,000 147,907,000 
     2.1.2. Локалне административне таксе 742241 5,000,000  5,000,000 
     2.1.3. Боравишна такса 714552 7,000,000   7,000,000 
  2.2. Накнаде 7145,7415,742253 197,750,000 20,000 197,770,000 
  2.3. Самодопринос 711180 30,000   30,000 
  2.4. Донације и трансфери   466,902,000 46,450,000 513,352,000 
   - Донације 731+732      
   - Трансфери 733 466,902,000 46,450,000 513,352,000 

 2.5. Приходи настали употребом јавних средстава   114,335,000 65,860,500 180,195,500 

  - Приходи од камате 741140      
  - Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности и покретних ствари у 
својини ЈЛС 

742140 92,835,000 65,860,500 158,695,500 

  - Новчане казне и одузета имовинска корист 7433 21,500,000   21,500,000 

2.6. Остали непорески приходи   23,221,000 29,622,123 52,843,123 
 - Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 

744 857,120 3,500,000 4,357,120 

  - Мешовити и неодређени приходи 7451+743920 22,363,880 19,258,123 41,622,003 

  -  Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772   3,050,000 3,050,000 
 -  Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 781   3,814,000 3,814,000 

3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 418,100,000 80,375,000 498,475,000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

  3,420,134,976 274,215,409 3,694,350,385 

1. Текући расходи   2,072,892,569 195,071,212 2,267,963,781 

     1.1. Расходи за запослене 41 781,843,000 59,874,456 841,717,456 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 1,001,834,569 130,332,353 1,132,166,922 

     1.3. Амортизација и употреба средстава за рад 43   550,000 550,000 

     1.4. Отплата камата 44 1,500,000   1,500,000 

     1.5. Субвенције 45 61,341,000   61,341,000 

     1.6. Социјална заштита из буџета 47 89,408,000 70,000 89,478,000 

     1.7. Остали расходи 48+49 136,966,000 4,244,403 141,210,403 

2. Трансфери 463 451,530,000   451,530,000 

3. Дотације и трансфери 464+465 80,895,036 3,229,000 84,124,036 

4. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 814,817,371 75,915,197 890,732,568 
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 

  13,000,000  13,000,000 

3. Отплата дуга 61 13,000,000  13,000,000 
     3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 13,000,000   13,000,000 

     3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612      

     3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613      
4. Набавка финансијске имовине 6211      



                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                                 28.12.2016.  

 

14 

1 2 3 4 5 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА 
И ИЗДАТАКА  
 

       

Укупни приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине 

  2,999,998,000 227,224,623 3,227,222,623 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 

  3,420,134,976 274,215,409 3,694,350,385 

Буџетски суфицит/дефицит   -420,136,976 -46,990,786 -467,127,762 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим за набавку домаћих хартија од вредности) 

     

Укупни фискални суфицит/дефицит   -420,136,976 -46,990,786 -467,127,762 
 
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   13,000,000  13,000,000 

Нето финансирање   -13,000,000  -13,000,000 
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето 
финансирање 

  -433,136,976 -46,990,786 -480,127,762 

 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 13 и 15) 

3 433,136,976 46,990,786 480,127,762 

 
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. 
 

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

 

 

 

 


