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III  - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 13. 

 
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. 

годину, које је донео министар надлежан за послове финансија,  исказан је број запослених на неодређено и одређено 
време по корисницима за које су Одлуком о буџету Града за 2017. годину обезбеђена средства за плате (извор 01). 

 

Р.  
бр. Корисник 

Број  
запослених  

на неодређено 
време 

Број  
запослених  
на одређено  

време 

Укупан  
број  

запослених 

1 2 3 4 5 
1. Органи и организације локалне власти (Скупштина, 

Градоначелник, Градска управа са Заштитником грађана, 
Градско јавно правобранилаштво и Правна помоћ) 

278 45 323 

2. Служба МЗ и МЗ 52 6 58 
3. Историјски архив 29 2 31 
4. Крушевачко позориште 41 4 45 
5. Културни центар 52 3 55 
6. Народна библиотека 24 2 26 
7. Народни музеј 37 1 38 
8. Установа за физичку културу „Спортски центар“ 46  46 
9. Предшколска установа „Ната Вељковић“ 299 18 317 

10. Центар за особе са инвалидитетом 3 1 4 
11. Центар за стручно усавршавање 3 2 5 
12. Туристичка организација 9  9 

 УКУПНО: 873 84 957 
 

 
Члан 14. 

 
Правилником о изменама и допунама Правилника о 

условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник  
РС“, бр. 105/2015), прописан је уплатни рачун за уплату 
јавних прихода број: 840-742146843-17 - Приходи 
остварени по основу пружања услуга боравка деце у 
предшколским установама у корист нивоа градова.  

Учешће родитеља за пружање услуга боравка деце у 
предшколским установама представља приход буџета Града 
за 2017. годину и износи 50.335.000 динара. Део ових 
средстава у износу од 47.335.000 динара  користиће се за 
исплату плата запослених (извор 01) у ПУ „Ната Вељковић“. 

 
Члан 15. 

 
Корисници буџетских средстава не могу заснивати 

радни однос са новим лицима ради попуњавања 
слободних, односно упражњених радних места до 31. 
децембра 2017. године. Изузетно, радни однос са новим 
лицима може се засновати на предлог Градског већа и 
на основу  сагласности Министарства државне управе и 
локалне самоуправе и Комисије Владе. 

Укупан број запослених на одређено време, због 
привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по 
уговору о делу, уговору о привременим и повременим 
пословима закључених непосредно или преко омладинске 
и студентске задруге и лица ангажованих по другим 
основама, не може бити већи од 10% броја запослених на 
неодређено време код корисника буџетских средстава. 
Изузетно, овај број може бити већи од 10% укупног броја 
запослених на предлог Градског већа и на основу 
сагласности Министарства државне управе и локалне 
самоуправе и Комисије Владе. 

Члан 16.   
У  2017. години неће се вршити исплата божићних, 

годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених 
посебним и појединачним колективним уговорима код 
директних и индиректних корисника средстава буџета 
града Крушевца, осим јубиларних награда за запослене 
који су то право стекли у 2017. години. 

 
Члан 17.  

За извршавање ове Одлуке одговоран је Градоначелник. 
Наредбодавац за извршавање буџета је Градоначелник. 
 

Члан 18.  
Наредбодавац директних и индиректних корисника 

буџетских средстава је функционер (руководилац), 
односно лице које је одговорно за управљање средствима, 
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се 
извршавају из средстава органа као и за издавање налога 
за уплату средстава која припадају буџету. 

 
Члан 19.  

За законито и наменско коришћење средстава 
распоређених овом Одлуком, поред функционера односно 
руководиоца директних и индиректних корисника 
буџетских средстава, одговоран је начелник Градске управе.  

 
Члан 20.  

Одељење за финансије обавезано је да редовно 
прати извршење буџета и најмање два пута годишње 
информише Градско веће, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 
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У року од петнаест дана по подношењу извештаја 
из става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 

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

 
Члан 21.  

Решења о промени апропријација „у“ и „из“ текуће 
буџетске резерве, промени осталих извора прихода, 
преусмеравању апропријација до 5% вредности економске 
класификације чији се износ умањује  у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему, доноси Градско веће. 

Решење о употреби сталне буџетске резерве 
доноси Градско веће. 

 
Члан 22.  

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 
64. Закона о буџетском систему доноси Градско веће. 

 
Члан 23.  

Градско веће одговорно је за спровођење фискалне 
политике и управљање јавном имовином, приходима и 
примањима и расходима и издацима на начин који је у 
складу са Законом о буџетском систему и обавља друге 
послове у складу са Статутом (доноси финансијске 
планове буџетских корисника). 

 
Члан 24. 

 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у 
приходима и расходима буџета, одлучује градоначелник у 
складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу. 

 
Члан 25.  

Скупштина Града доноси Одлуку о задуживању 
ради финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода и издатака на предлог Градског 
већа, а по претходно прибављеном мишљењу 
Министарства финансија Републике Србије у складу са 
одредбама члана 33. и члана 36. Закона о јавном дугу. 

 
Члан 26.  

 У циљу бољег планирања буџетске ликвидности 
средства распоређена овом Одлуком преносе се 
корисницима буџетских средстава на основу 
кварталних квота, које утврђује Одељење за финансије 
– Служба трезора, а сразмерно оствареним приходима  
и примањима буџета. 

Ако се у току године приходи и примања смање, 
расходи и издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 
прописима на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

 
Члан 27.  

Обавезе које преузимају директни и индиректни 
корисници буџетских средстава морају одговарати 
апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком 
одобрена и пренета.  

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

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у 
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу 
преузети обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и који захтева плаћање у више 
година, на предлог Одељења за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине и Одељења за финансије, уз 
сагласност Градског већа, а највише до износа 
исказаних у плану капиталних пројеката. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре 
покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза 
из става 2. овог члана прибаве сагласност Градског већа. 

 
Члан 28.  

Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход и издатак извршава из других извора, обавезе 
може преузимати само до нивоа остварења тих прихода 
или примања, уколико је ниво остварених прихода и 
примања мањи од одобрених апропријација. 

Уколико је ниво остварених прихода и примања 
већи од одобрених апропријација овом Одлуком 
корисник буџетских средстава је у обавези да поднесе 
захтев за доношење решења о повећању прихода и 
примања и расхода и издатака. 

Ако у току године дође до умањења одобрених 
апропријација због извршења принудне наплате, корисник 
буџетских средстава предузеће одговарајуће мере у циљу 
прилагођавања преузете обавезе, променом апропријације 
унутар финансијског плана. За ове намене не могу се 
користити средства текуће буџетске резерве. 

 
Члан 29.  

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 
корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 
трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и 
материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова 
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по 
основу капиталних издатака измире у року утврђеном 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама. 

 
Члан 30.  

Накнаде за рад председника и чланова комисија и 
других сталних и привремених радних тела не могу се 
повећавати у 2017. години. 

Задужује се председник Скупштине и корисници 
буџетских средстава да преиспитају потребу постојања 
и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења 
издатака по овом основу, и у том циљу иницирају 
измене одлука, решења и других аката којима је 
уређено плаћање ових накнада. 

 
Члан 31.  

Обавезе преузете у 2016. години у складу са 
одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 2016. 
године, преносе се у 2017. годину и имају статус 
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 
апропријација овом Одлуком. 

Пренета средства из 2016. године са рачуна 
извршења буџета у износу од 433.136.976 динара 
трошиће се у 2017. години преко следећих корисника: 
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Р. 
бр. Корисник 

Про- 
грам 

Програм- 
ска 

активност/ 
Пројекат 

Назив Програмске 
активности/Пројекта 

Пози- 
ција 

Конто Назив Износ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
 

Градска 
управа 

 
0101 

 
ПА 0001 

 
Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у 
локалној заједници 
(ревитализација 
некатегорисаних путева) 

43 425100 
Текуће поправке и 
одржавање зграда и 
објеката 

6.381.680 
 

 
0701 

 
ПА 0001 

 
Управљање саобраћајем 

46 511200 Изградња зграда и објеката 157.221.587 

47 511300 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 

157.853.765 

48 511400 Пројектно планирање 13.150.000 

49 541100 Земљиште 20.000.000 

П 0004 
Изградња приступне саобра-
ћајнице у оквиру комплекса 
ДИП „Савремени Дом“ 

65 511200 Изградња зграда и објеката 4.200.000 
66 511400 Пројектно планирање 410.000 
67 541100 Земљиште 8.100.000 

П 0005 

Изградња дела 
инфрастуктуре у насељу 
„Расадник 1“, блок Д2 – 
Јакшино игралиште 

68 511200 Изградња зграда и објеката 2.166.292 

69 511400 Пројектно планирање 315.000 

П 0007 Изградња Аеродрома Росуље 
71 511200 Изградња зграда и објеката 20.000.000 
72 511400 Пројектно планирање 1.000.000 

 

П 0017 

Пројекат радова на 
реконструкцији пропуста 
преко Станачког потока на 
путу за гробље у селу Станци 
код Крушевца 

72.1 511200 Изградња зграда и објеката 

2.753.296 
2002 ПА 0001 Функционисање ОШ „Брана 

Павловић“  
75 463200 

Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 

800.000 
 

Функционисање ОШ „Бранко 
Радичевић“  

77 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 600.000 

Функционисање ОШ „В.С. 
Корчагин“  

81 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 1.360.000 

Функционисање ОШ „В.С. 
Јан“  

83 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 1.000.000 

Функционисање ОШ „Вук 
Караџић“  

85 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 1.500.000 

Функционисање ОШ 
„Доситеј Обрадовић“  

87 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 250.000 

Функционисање ОШ 
„Драгомир Марковић“ 

89 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 1.700.000 

Функционисање ОШ 
„Станислав Бинички“ 

91 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 700.000 

Функционисање ОШ „Ј. Ј. 
Змај“  

93 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 1.600.000 

Функционисање ОШ „Јован 
Поповић“ 

95 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 1.180.000 

Функционисање ОШ „Јован 
Поповић“ 

97 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 600.000 

Функционисање ОШ „Нада 
Поповић“ 

99 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 500.000 

Функционисање ОШ „Деспот 
Стефан“ 

101 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 2.800.000 

Функционисање ОШ 
„Жабаре“ 

107 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 1.340.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Функционисање основне 
музичке школе „Стеван 
Христић“ 

114 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 

1.100.000 

2003 
Функционисање Гимназије 116 463200 

Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 

1.400.000 

Функционисање Економско-
трговинске школе 

118 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 

800.000 

Функционисање Прве 
техничке школе „Крушевац“ 

120 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 

800.000 

Функционисање Медицинске 
школе 

122 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 

1.000.000 

Функционисање 
Политехничке школе 
„Милутин Миланковић“ 

124 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 

800.000 

Функционисање Хемијско-
технолошке школе 

126 463200 
Капитални трансфери 
осталим нивоима власти 

800.000 

0901 ПА 0006 
Подршка деци и  породицама 
са децом 

133 465100 
 
Остале текуће дотације и 
трансфери 

173.570 

135 472900 Остале накнаде из буџета 5.985.000 

1201 ПА 0002 
 
Јачање културне продукције 
и уметничког стваралаштва 

145 424200 
 
Услуге образовања, културе 
и спорта 

100.000 

1301 
П 0010/401-
01-64 

Теретана на отвореном 
Крушевац 
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423400 

 

Услуге информисања 
133.000 

165 423500 Стручне услуге 40.105 

166 423700 Репрезентација 4.500 

167 426100 
Административни 
материјал 

8.150 

168 426900 
Матријали за посебне 
намене 

42.000 

169 512600 
Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт 

1.026.000 

0602 ПА 0001 
Функционисање Градске 
управе 

209 511300 
 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 

8.339.031 

210 511400 Пројектно планирање 100.000 
 
2. 

 
ПУ „Ната 
Вељковић“ 

 
2001 

 
ПА 0001 

 
Функционисање ПУ „Ната 
Вељковић“ 

475 511300 
 
Капитално одржавање 
зграда и објеката 

804.000 

476 511400 Пројектно планирање 200.000 

                                                                                                                                   Укупно: 433.136.976 
 
 

Члан 32. 
 

Прeузете обавезе и све финансијске обавезе морају 
бити извршене искључиво на принципу готовинске 
основе са рачуна извршења буџета, осим ако је 
законом, односно актом Владе предвиђено другачије. 

 
Члан 33. 

 
Корисници буџетских средстава преузимају 

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

Плаћање из буџета се неће извршити уколико нису 
поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. и 4. 
Закона о буџетском систему. 

Члан 34. 
 

Средства распоређена за финансирање расхода и 
издатака корисника буџета преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са годишњим финансијским 
планом корисника буџетских средстава. 

Корисници су дужни да, уз захтев за трансфер 
средстава, доставе комплетну документацију за 
плаћање (копије). 

 
Члан 35. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2017. години обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход амортизације и 
употребе средстава за рад. 



124                                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                                 28.12.2016. 

 

Члан 36. 
 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 
извршења буџета до 31. децембра 2017. године 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 
2017. години, а која су овим коринсицима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града за 2017. годину. 

 
Члан 37. 

 
У случају да се буџету града из другог буџета 

(Републике, Покрајине, друге општине) определе актом 
наменска трансферна средства, укључујући и наменска 
трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије 
на основу тог акта предлаже отварање одговарајуће 
апропријације за извршење расхода по том основу, у 
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, што 
усваја Градско веће. 

У току године, корисници буџетских средстава 
могу располагати средствима из става 1. овог члана 
само до истека текуће године.  

 
Члан 38. 

 
Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора могу се инвестирати у 2017. години само у 
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при 
чему су, у складу са истим чланом Закона, 
Градоначелник, односно лице које он овласти, 
одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

 
Члан 39. 

 
Плаћање са консолидоавног рачуна трезора за 

реализацију обавеза других корисника јавних 
средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који 
су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, 
неће се вршити уколико ови корисници нису добили 
сагласност на Програм пословања за 2017. годину на 
начин прописан Законом, односно актом Скупштине 
града и уколико тај Програм нису доставили Управи за 
трезор. 

 
Члан 40. 

 
Приход од закупнине станара „Бизнис инкубатор“ 

ДОО (инкубатор услуга) евидентира се у књиговодству 
инкубатора, а не као општи приход буџета. 

 
Члан 41. 

 
Јавна предузећа, чији је оснивач Град Крушевац, 

дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске 
године део од најмање 50% добити, по завршном рачуну 
за 2016. годину, уплате у буџет Града Крушевца. 

 
Члан 42. 

 
Овом Одлуком планирана су средства за: 
 

- отплату главнице домаћим кредиторима у износу 
од 13.000.000 динара, и то за кредит код Фонда за 
развој; 

- отплату камата у од 1.500.000 динара, и то за 
кредит код Фонда за развој;  

- трошкове платног промета у износу од 70.000 
динара. 

 
Члан 43. 

 
Градско веће посебним актом распоређује средства 

за дотације: 
1. удружењима грађана за суфинансирање и 

финансирање програма и пројеката од јавног интереса 
и 

2. црквеним општинама на територији града 
Крушевца за изградњу, одржавање и обнову верских 
објеката. 

Средства из става 1., тачка 1. овог члана 
распоређују се по спроведеном конкурсу. 

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

 
Члан 44. 

 
Финансирање политичких странака врши се у 

складу са Законом о финансирању политичких 
активности. 

 
Члан 45. 

 
У случају да за извршење одређеног плаћања 

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

 
Члан 46. 

 
Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава који користе пословни простор којима 
управљају други корисници јавних средстава, намирују 
само трошкове по том основу. 

 
Члан 47. 

  
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и доставити Министарству финансија. 
 

Члан 48. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће се од 01.01.2017. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 400-24/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/2012,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Сл. гласник 
РС'' бр. 27/2015), члана 20. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014-др.закон),  

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

П Р О Г Р А М  
  

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

ДЕО 1. 
 

Улагања из одобрених средстава буџета града Крушевца, Републике Србије и других инвеститора 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 
ДЕО 1. Планирана буџетска средства, средства из Републике Србије и учешће других инвеститора 

 
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  ПО СТРУКТУРИ  ПРОГРАМА 

I Инвестиције  798.024.322 
II Одржавање 389.230.000 

I+II Укупно 1.187.254.322 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПРЕМА ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 

I Средства из буџета Града Крушевца 1.081.036.644 
II Средства из Републике Србије 37.417.678 
III Учешће других инвеститора 68.800.000 

I+II+III Укупно 1.187.254.322 
 

ДЕО 2. Ванредна и додатна буџетска средства 
 

I Укупно 514.460.650 
 

УКУПНА СРЕДСТВА (ДЕО 1 + ДЕО 2) 
 

I Укупно 1.701.714.972 
 
 
 

Капитални пројекти (2017., 2018. и 2019. год. )  
   

Р. 
бр. 

О п и с  
Износ  
(дин.) 

1. Источна обилазница    30.000.000 
2. Водоснабдевање сеоских насеља 53.000.000 
3. Регулација реке Расине  *  
4. Купалиште на Расини *  
5. Аеродром Росуље 105.000.000 

6. 
Одвођење и пречишћавање отпадних вода 
на територији града Крушевца 

*  

 
*Капитални пројекти под редним бројем 3, 4 и 6 немају финансијског учешћа у 
2017.години. 
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  Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2017. години 

 
Уговорене а незавршене инвестиције и завршене инвестиције чија уговорена обавеза 
плаћања прелази у 2017. годину. 
   

Р. 
бр. 

О п и с 
Износ (дин.)  
са ПДВ-ом 

 
1. 

 
Изградња инфраструктуре између стамбених објеката К2А, 
К2Б, К3А и К3Б  на локацији „Прњавор 2“ у Крушевцу -   
I- фаза 2.320.806 

2. Изградња Ул. Боривоја Ивановића 9.791.821 

3. Асфалтирање пута Љубава - Коморане 11.993.863 

4. Асфалтирање Ул. Норвешке у Паруновцу 7.997.436 
5. Реконструкција раскрснице Ул. Луке Ивановића и Косовске 

(изградња кружног тока) 14.596.936 
6. Реконструкција Ул. Александра ујединитеља са контактним 

улицама и јавним паркинзима  53.643.670 
7. Реконструкција тротоара у Ул. Видовданској (од Ул. Душанове 

до Ул. Призренске) 1.421.860 
8. Изградња дела инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д2 - 

"Јакшино игралиште" 
2.166.292 

844.678 

9. Набавка урбаног мобилијара - аутобуског стајалишта 708.960 

Укупно – Буџет града Крушевца 104.641.644 

Укупно – Република Србија 844.678 

Укупно 105.486.322 
 
 
 
 

             А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
  
 А1. Планска документација  

 

 
Израда планске документације  
 

Р. 
бр. Назив планског документа Износ 

(дин.) 

1. ПГР Исток 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПГР Север 

3. ПГР Исток 1 

4. ПГР Југ 

5. ПГР Излетиште Јастребац 

6. ПДР Кабловског вода 110 кV од ТС Кушевац 1 до ТС Крушевац 3 

7. ПДР Кабловског вода 110 кV од ТС Кушевац 3 до Старог Аеродрома 

8. ПДР Инфраструктурног вода од будуће биоенергане до топлане 

9. ПДР Гасоводне мреже југоисток-Рибарска река 

10. ПДР Лазарица 1 
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11. ПДР Зона Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000.000 

12. ПДР Ломнички кисељак 

13. ПДР Затвор 

14. ПДР Гробље Макрешане 

15. ПДР Багдала 4 

16. ПДР Источна обилазница 

17. ПДР Парк Багдала 

18. ПДР Лазарев град 

19. ПДР Регулације реке Расина од моста у Мудраковцу  1200м узводно 

20. ПДР Спортско-рекреативног центра Расина 

21. ПДР Цара Лазара са контактним зонама 

22. ПДР Зона Ф 

23. ПДР Центар 3 

24. ПДР Центар 4 

25. ПДР Трг фонтана 

26. ПДР Зона Е 

27. ПДР Бивоље 3 

28. ПДР Бивоље 4 

29. ПДР за фабрику пречићавање отпадних вода 

30. ПДР Гробље у Треботину 

Укупно – Буџет града Крушевца 50.000.000 
 
 

 

 

 
 
 

 

А2. Откуп земљишта 
 
Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде за изузимање јавног 
грађевинског земљишта  
  

 
Р. 
бр. 

 
О п и с Износ 

 (дин.) 

1. Новопланиране приступне саобраћајнице и парцеле предвиђене за изградњу 
јавне гараже у оквиру ПДР „Центар 2“  

25.000.000 

2.  Саобраћајнице у оквиру стамбеног насеља „Пањевац“ 20.000.000 

3. Саобраћајнице у оквиру насеља „Расадник 1“  1.000.000 

4.  Саобраћајнице у оквиру „ДИП Савремени дом“ 8.100.000 

5. Проширење сеоских гробља 1.250.000 

6. Источна обилазница    30.000.000 

Укупно – буџет града Крушевца 85.350.000 
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А3. Пројектна документација са услугама стручног надзора 
 
Израда техничке документације и вршење услуга стручног надзора 
  

 
Р. 
бр. 

 

О п и с Износ  
(дин.) 

1. 

 
Израда техничке документаиције и вршење услуга стручног надзора над 
реализацијом инвестиција 
 

21.035.000 

Укупно – буџет града Крушевца 21.035.000 
 
 
 
 
 
 

 Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 
 
Б1. Саобраћајнице   

   
 
Р. 
бр. 

 

О п и с Износ (дин.) 

1. Реконструкција Таковске улице  5.200.000 

2. Реконструкција Ул. Острво Вида и Ул. Ломина у Новом насељу 15.000.000 

3. Изградња Ул. Станислава Биничког  6.800.000 

4. Асфалтирање Улице Сремске и дела  Карађорђеве ул. у насељу Багдала 3 2.500.000 

5. Асфалтирање Ул. Драгослава Цекића у Јасици  8.400.000 

6. 
Изградња и асфалтирање Ул. у оквиру МЗ Лазарица (Ул. Јелене Димитријевић , 

Тимочке буне - I фаза, Краља Вукашина, Браће Грим, Јована Ненада - I фаза) 
42.700.000 

7. Асфалтирање пута за Малиниће у Срњу 1.980.000 

8. Изградња саобраћајнице у стамбеном насељу „Пањевац“ 4.000.000 

9. Изградња Ул. 12. Пешадијски пук 4.000.000 

10. Реконструкција  Ул. Хајдук Вељкове у Крушевцу 10.000.000 

11. Реконструкција  Ул. Поручника Божидара у Крушевцу 6.000.000 

Укупно – буџет града Крушевца 106.580.000 
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Б1-1.Саобраћајнице (Инвестиције са финансијским учешћем других инвеститора) 
 
 

Р. 
бр. 

О п и с 

Износ (дин.) 
 

Буџет 
Града 

Крушевца 
 

Други 
инвеститори Укупно 

1. Изградња улице Браће Спасић у Паруновцу 4.000.000 2.100.000 6.100.000 

2. Изградња улице Момира Петровића у  МЗ Бивоље - I фаза 5.000.000 1.700.000 6.700.000 

3. Изградња  пет улица у МЗ Бивоље 10.000.000 5.000.000 15.000.000 

Укупно  19.000.000 8.800.000 27.800.000 

 
 
 
 

 
Б2. Инфраструктура 
 

 
 

Р. 
бр. 

О п и с 

Износ (дин.) 
 

Буџет 
Града 

Крушевца  

Други 
инвеститори Укупно 

1. Изградња инфраструктуре на Новом гробљу у Крушевцу  15.000.000 15.000.000 30.000.000 

2. 
Изградња недостајуће инфраструктуре за потребе 
водоснабдевања сеоских насеља 

8.000.000 45.000.000 53.000.000 

Укупно  23.000.000 60.000.000 83.000.000 

 
 
 

 
Б3. Партерно уређење 
  

 
Р. 
бр. 

 
О п и с 

Износ  
(дин.) 

1. Поплочавање и уређење тротоара испред зграде Ламела 4.500.000 

2. Реконструкција тротоара у Ул. Немањиној (од Ул. Обилићеве до Ул. Косовске) 2.800.000 

3. Реконструкција тротоара око Нове пијаце у Ул. Видовданској и Ул. Душановој  4.200.000 

4. Уређење полигона за обуку возача  4.000.000 

5. Реконструкција Пионирског парка у Крушевцу - I фаза 25.000.000 

6. Уређење дела платоа и тротоара испред зграде „Коцка“ 4.200.000 

7. 
Изградња парка код ОШ „Доситеј Обрадовић“ са уређењем Улице сликара 
Миловановића 

7.300.000 

8.  Изградња пешачке стазе од Ул. Колубарске битке до Парка Багдала 2.500.000 

9. Изградња терена за боћање на Багдали 500.000 

Укупно– буџет града Крушевца  55.000.000 
 
 
 
 
 



130                                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                                 28.12.2016. 

 

 Б4. Опремање слободних локација  

 
 

Р. 
бр. 

О п и с  Износ  
(дин.) 

1. 
 
Изградња новопланиране саобраћајнице са инфраструктуром у оквиру ПДР 
„Стари аеородром фаза 1“  (од ТЦ „Рода“ до Улице аеродромске) 

50.000.000 

2. 
 
Изградња дела инфраструктуре у оквиру ПДР „Стари Аеродром фаза 3“- од Ул. 
Аеродромске ка Бруском путу  

54.000.000 

3. 
 
Изградња дела инфраструктуре у оквиру ПДР „Стари Аеродром фаза 3“ – од Ул. 
Жртава фашизма до локације 

21.000.000 

4.  Изградња инфраструктуре на  „Аеродрому Росуље“ 100.000.000 

Укупно – буџет града Крушевца 225.000.000 
 
 
 
 
 
 

             Б5.  Инвестиције из средстава Републике Србије и Буџета града Крушевца 
 

Р. 
бр. О п и с 

Износ (дин.) 
 

Буџет Града  
Крушевца 

 

Република 
Србија Укупно 

1. 
Изградња саобраћајнице у оквиру Дип Савремени дом  
(II фаза)          

8.200.000 8.573.000 16.773.000 

2. 
Асфалтирање Јагодњачке улице од Јасике до  Велике 
Крушевице-Република 

 12.800.000 12.800.000 

3. 
Извођење радова на санацији клизишта у Великој 
Крушевици 

 9.200.000 9.200.000 

Укупно  8.200.000 30.573.000 38.773.000 

 
 
 
 

             Ц.  УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА 
 

Ред. 
бр. О п и с 

Износ  
(дин.) 

1. Управљање јавним осветљењем – утрошак електричне енергије за уличну расвету 100.000.000 

2. Управљање јавним осветљењем -одржавање уличне расвете 32.500.000 

3. Водоснабдевање-утрошак воде на јавним чесмама и фонтанама у гради Крушевцу 3.300.000 
4. Редовно, периодично и зимско одржавање улица и путева, одржавање саобраћајне 

сигнализације и опреме, одржавање пружних прелаза и семафора на територији 
града Крушевца 

 
 

236.430.000 

5. Уређење (ревитализација) пољских путева на територији града Крушевца 
11.000.000 
6.000.000 

  Укупно – буџет града Крушевца 383.230.000 

Укупно – Република Србија 6.000.000 

Укупно 389.230.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

  
   

1. Инвестиције пренете из претходне године на реализацију  
у 2017. год. 

105.486.322 

2. А. Припремање грађевинског земљишта 156.385.000 

3. Б. Опремање грађевинског земљишта (Б1+Б1-1+Б2+Б3+Б4+Б5) 536.153.000 

 Б1. Саобраћајнице 106.580.000 

 Б1-1.  Саобраћајнице -Инвестиције са финансијским учешћем других инвеститора  27.800.000 

 Б2. Инфраструктура 83.000.000 

 Б3. Партерно уређење  55.000.000 

 Б4. Опремање слободних локација  225.000.000 

 Б5. Инвестиције из средстава Буџета града Крушевца и Републике Србије  38.773.000 

 Укупно инвестиције (1+2+3) 798.024.322 

 Ц. Улагања у текуће функције одржавања 389.230.000 

 Укупно –буџет града  Крушевца 1.081.036.644 

 Укупно – Република Србија 37.417.678 

 Укупно – други инвеститори 68.800.000 

 Укупно 1.187.254.322 
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ДЕО 2 
улагања из ванредних и посебних додатних буџетских средстава 

 
 

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

средстава. 
 
 

              А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
А1. Планска и пројектна документација  
 
Прибављање пројектне документације 
 

 
Р. 
бр. 

 

 Износ  
(дин.) 

 
1. 

 
Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и израда 
пројектне документације 
 

6.000.000 
 

Укупно 6.000.000 
 

 
 
 

             А2. Откуп земљишта 
 

Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде за изузимање јавног грађевинског земљишта  
  
Р. 
бр. 

 
 Износ  

(дин.) 

 
1. 

 
Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде за изузимање јавног 
грађевинског земљишта  
 

8.000.000 
 

Укупно 8.000.000 
 
 
 
 
              Б.     ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
               Б1. Саобраћајнице 
 

 
Р. 
бр. 

 

О п и с Износ  
(дин.) 

1. 
Реконструкција раскрснице Ул. Хајдук Вељкове, Драгомира Гајића и 
Војводе Степе  

15.000.000 

2. Асфалтирање пута према „Микрону“ у Каонику - 150м (МЗ Каоник) 1.994.000 

3. Асфалтирање пута у Љубави (МЗ Коњух) 13.625.000 

4. Асфалтирање засеока Младеновић у Падежу  6.500.000 
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5. 
Ревитализација путног правца Наупаре-Витановац-Јабланица-Бруски пут  
(МЗ Витановац)  

12.000.000 

6. Асфалтирање пута према цркви Св. Петка у Ђунису 6.800.000 

7. Изградња моста на Мешевачком потоку у Треботину (МЗ Жабаре) 4.200.000 

8. Асфалтирање пута Станци - Ловци - Здравиње  18.000.000 

9. Реконструкција моста у Сеземчи 4.500.000 

10. Асфалтирање путног правца Пољаци - Петина (МЗ Дворане) 10.000.000 

11. Изградња Ул. Д. Ћурчије у Мудраковцу  9.400.000 

12. Изградња пута у Суваји (МЗ Мајдево) 14.000.000 

13. Изградња пута до гробља и цркве у Горњем Степошу  15.000.000 

Укупно 124.516.650 
 
 
 
 
Б2. Инфраструктура 
 
 
Р. 
бр. 

 

О п и с Износ 
(дин.) 

 
1. 

 
Уређење изворишта киселе воде у Жабару са одводним каналом до реке 
Пепељуше  

5.000.000 

2. Атмосферска канализација у ул. Расинској Л=550м 12.600.000 

3. Наставак чишћења Рибарске реке у дужини од 6км  14.400.000 

4. Чишћење корита потока Брајковак и његових притока у Белој Води 1.800.000 

Укупно 33.800.000 
 
 
 
Б3. Партерно уређење  
 

 
Р. 
бр. 

 

О п и с 
Износ 
 (дин.) 

1. Облагање каменом главне стазе поред Музеја у Археолошком парку и партерно  
уређење простора око стазе    

9.590.000 

2. Уређење Трга Младих у Крушевцу 27.000.000 

3. Изградња игралишта за мале спортове у Ђунису  3.141.000 

4. Изградња тротоара у Ул. Душановој  1.050.000 

5. Изградња терена за мале спортове у насељеном месту Станци  3.360.000 

Укупно 44.141.000 
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          Б4. Изградња (реконструкција) улица, путева, мостова; партерно уређење други радови 
 

О п и с 

 
Износ (дин.) 
328.000.000 

 
 
Асфалтирање пута Бован - Жуте Баре (МЗ Бован) 

 

Асфалтирање пута Пасјак - Мали Шиљеговац (МЗ Бован) 

Изградња кружног тока између Ул. Лазе Костића и Косовске (МЗ Багдала) 
Изградња кружног тока између Ул. Радивоја Увалића, Иве Андрића и Лазе Костића (МЗ 
Багдала) 
Изградња кружног тока између Ул. Иве Андрића и Багдалског венца (Трише Кацлеровића) 
(МЗ Багдала) 
Изградња улица у насељу Багдала 3 (Светомира Митића, део Командира Санде,  
Младена Симића, неименована улица изнад Мојковачке) - МЗ Багдала 
Асфалтирање неасфалтираног дела Ул. краља Уроша,  Ул. Ивана Лукомског нови назив 
Душана Живановића, неасфалтираног дела  Ул. Василија Миловановића (МЗ Бивоље) 
Асфалтирање Ул. Витомира Давидовића (Метохијска) у делу од завршетка 
Ул. Животе Стојадиновића (Васе Пелагића) до Ул. Живорада Станковића (Волтерова),  
са припадајућим краком (МЗ Бивоље) 

Асфалтирање улица у Белој Води у дужини од 2000м (МЗ Бела Вода) 
Асфалтирање сеоских путева у В. Купцима у дужини од 3000 м  
(МЗ Велики Купци) 
Асфалтирање сеоских путева у насељеном месту Мали Купци у дужини око 1000м  
(МЗ Велики Купци) 
Асфалтирање путева „Аксентијевићи - Судимци“ и „Милосављевићи“ у нас. месту В. Гркљане 
(МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање пута Себечевац - Дољане  у  дужини од 380м (МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање деонице пута у насељеном месту М. Гркљане (МЗ Велики Купци) 

Реконструкција улице Милутина Миланковића (МЗ Веселин Николић) 
Уређење Улице на разделу Трга Костурница и Ул. Ћирила и Методија - према  
ОШ „Драгомир Марковић“ (МЗ Веселин Николић) 

Реконструкција дела Трга Костурница (МЗ Веселин Николић) 

Реконструкција улице Колубарске битке (МЗ Веселин Николић) 

Асфалтирање пута Церова - Александровачки пут 1200м (МЗ Гари) 

Изградња игралишта за мале спортове у Церови (МЗ Гари) 

Ревитализација асфалтног (општинског) пута од Гари до школе у Церови (МЗ Гари) 

Асфалтирање пута Церова - Мешево (МЗ Гари) 

Изградња и санација сеоских путева и пута до гробља у нас. месту Гари (МЗ Гари) 
Реконструкција 300м асфалтног пута у Малом Шиљеговцу део око скретања за засеок Гајак 
(МЗ Гаглово) 

Асфалтирање пута засеок „Поток“ - црква- гробље- центар Малог Шиљеговца (МЗ Гаглово) 

Асфалтирање сеоских путева у Гаглову (МЗ Гаглово) 

Асфалтирање путева у Глободеру (МЗ Глободер) 

Изградња пута у средњој мали у Шаврану л =1100м (МЗ Горњи Степош) 

Изградња пута „Вукојевић“ у Горњем Степошу л=100м (МЗ Горњи Степош) 

Изградња пута „Мујић“ у Наупару л=300м (МЗ Горњи Степош) 

Реконструкција моста на реци Бистрици у Дворану (МЗ Дворане) 

Наставак асфалтирања пута Дворане - Ловци -Кобиље кроз нас. место Ловци (МЗ Дворане) 
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Асфалтирање Улица Бранислава Ракића, Жртава фашистичког терора, дела Улице Михајла 
Живића, дела Улице Славка Ристића и дела Ул. Љубе Илића у Капиџији (МЗ Дедина) 
Уређење Ул. Чолак Антине, реконструкција Ул. Бранка Миљковића (Ратка Пешића) (МЗ 
Деспот Стефан Лазаревић) 

Наставак регулације Гарског потока (МЗ Доња Пакашница) 
Изградња тротоара у улици Бранислава Живковића (нови назив Војводе Мишића) 
–МЗ Доња Пакашница 

Асфалтирање Ул. Душана Ивановића Шанета(МЗ Доња Пакашница) 

Асфалтирање пута Здравиње - Ловци - Кобиље л=800м (МЗ Здравиње) 

Уређење пута Треботин - Мачковац (МЗ Жабаре) 

Асфалтирање Изворске улице у  Великој Крушевици  (МЗ Јасика) 

Асфалтирање путног правца Бећировићи - Милановићи у Каонику -800 м   (МЗ Каоник) 

Асфалтирање путног правца Аксентијевићи - Костићи у Каонику - 850 м    (МЗ Каоник) 

Асфалтирање путног правца Вељковићи у Каонику - 300 м  (МЗ Каоник) 

Наставак асфалтирања путног правца Гајићи  у Каонику - 780м   (МЗ Каоник) 

Асфалтирање путног правца у насељу Марковићи -150 м  (МЗ Каоник) 

Асфалтирање путног правца Фармекс - Радосављевићи -300 м  (МЗ Каоник) 

Асфалтирање Ул. Браће Мусић (МЗ Капиџија) 

Асфалтирање Ул. Љубе Илића, Александра и Радомира Ђурђевића (МЗ Капиџија) 

Асфалтирање пута Станци - Сушица (МЗ Кобиље) 

Асфалтирање пута кроз В. Головоде - 600м (МЗ Кобиље) 

Изградња кружног тока на раскрсници код цркве Св. Илије у В. Головоду (МЗ Кобиље) 

Изградња моста преко реке за Росуље (МЗ Кобиље) 

Реконструкција и проширење пута код школе у В. Головоду (МЗ Кобиље) 

Изградња пута Каменаре - Парцане - 2000 м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута од центра до школе у Каменару - 400м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута у засеоку „Новаковићи“ у Каменару - 450м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање улице у засеоку „Здравковићи“ у Брајковцу - 450м (МЗ Коњух) 
Асфалтирање пута у Брајковцу од цркве до локалног пута Брајковац - Бела Вода - 300 м  
(МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута у Брајковцу у засеоку „Јоксић“ - 400м (МЗ Коњух) 
Наставак реконструкције путног правца Срње Крвавица - кроз Крвавицу до краја насељеног 
места (МЗ Крвавица) 

Наставак изградње пута Крвавица-Падеж (МЗ Крвавица)  

Изградња пута до цркве у насељеном месту Шашиловац (МЗ Крвавица) 

Уређење платоа и парка испред Дома културе у Кукљину (МЗ Кукљин) 

Асфалтирање улаза у школско двориште и споредне улице у Кукљину (МЗ Кукљин) 
Изградња улица у МЗ Лазарица: Ненада Лукића, дела Ул. Александровачке, Апостола 
Зордимуса, Радоја Крстића, Филипа Вишњића, Ивана Крилова, Градачка, Косовке девојке, 
Страхиње Поповића, Добрија Димитријевића, Леополда Аржишника, Владе Тодоровића, 
Мачковачка, тротоари у Ул. Срђана Родића, Михајла Јевтића (МЗ Лазарица) 

Асфалтирање пута поред цркве и гробља до засеока Рашковићи - 610м (МЗ Лазаревац) 

Асфалтирање пута у засеоку „Трмчарци“ - 1000м (МЗ Лазаревац) 

Завршетак изградње локалног пута Лазаревац - Коморане -1500м (МЗ Лазаревац и МЗ Коњух) 

Асфалтирање засеока Николићи и засеока Ђокићи (МЗ Мачковац) 

Реконструкција и санација „два брда“ (МЗ Мачковац) 
Асфалтирање улице до цркве „Св. Илија“ (800 м), асфалтирање пута до сеоског гробља  - од 
Пионирске ул. до Ул. Савске (1200м) (МЗ Макрешане) 
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Изградња пешачке стазе од пута за фабрику воде до цркве „Св. Петка“  (МЗ Мајдево) 

Асфалтирање пута В.Крушинце - Срндаље (МЗ Мала Река) 

Асфалтирање пута Мала Река - Рлица  

Асфалтирање пута Велико Крушинце - Срндаље 

Асфалтирање тротоара у Ул. Расинској л=1100м (МЗ Мало Головоде) 

Асфалтирање Ул.Трмчарске л= 300м као и других неасфалтираних улица (МЗ Мало Головоде) 
Асфалтирање дела локалног пута Мешево- Жабаре (засеок Плочићи)-Доњи Ступањ л=3300м 
(МЗ Мешево) 
Наставак асфалтирања локалног пута кроз Дољане до засеока Бабићи  л=1200м                                 
(МЗ Мешево) 
Наставак асфалтирања пута Мешево - Шавране - Пут за Брус л=2500м (МЗ Мешево) 

Асфалтирање улица у насељеним местима Мешево и Дољане 
Изградња улица: Воје Стефановића (Светогорске), Нине Стефановић (Велућка), Бранка Илића 
(Сретена Стојановића), Ратка Плочића (Врњачка), дела Расинске, Поп Љубине, Гашине, 
Зорана пилота, Часлава Јовановића, Цветне улице   (МЗ Мудраковац) 

Уређење центра насељеног места са изградњом кошаркашког игралишта (МЗ Модрица) 

Реконструкција сеоских путева (МЗ Модрица) 

Санација мостова на реци Бистрици (МЗ Модрица) 

Асфалтирање пута до сеоског гробља у Вратару - 350м (МЗ Падеж) 

Изградња моста на Глобарској реци на  лок. путу Падеж - Крвавица (МЗ Падеж) 

Асфалтирање пута у засеоку Бекчићи (МЗ Пепељевац) 

Асфалтирање улице Светислава Ивановића - Тисе до цркве  Св. Архангела   (МЗ Пепељевац) 

Изградња моста на реци Пепељуши у Пепељевцу (МЗ Пепељевац) 

Асфалтирање Кљаицког засеока у Вучаку (МЗ Пепељевац) 
Асфалтирање улице: Јохана Пристела, Гајтанска, Раданска,  другог дела Драгушке, 12. пешадијски пук,  
Варшавске - продужетак (МЗ Прва) 
Изградња кружног тока на раскрници Ул. Косовске и Ул. Достојевског (МЗ Расадник) 
Изградња пешачке стазе иза стамбене зграде П-13, л=60м (МЗ Расадник) 
Асфалтирање дела улице код стамбене зграде К-5, л=70м (МЗ Расадник) 
Реконструкција пута Рибаре - Срндаље кроз „Сарај“ (МЗ Рибаре) 
Асфалтирање сеоских путева на територији МЗ (МЗ Рибаре) 
Изградња игралишта за мале спортове у насељеном месту Црквина (МЗ Сушица) 
Асфалтирање локалних путева у насељеним местима Позлата, Сушица и Црквина - 1500м 
(МЗ Сушица) 
Асфалтирање пута Текије-Дедина (МЗ Текије) 
Асфалтирање улица у Текијама (МЗ Текије)  
Реконструкција пута Текије - Капиџија (МЗ Текије) 
Санација два моста у Слатини (МЗ Трмчаре) 
Асфалтирање пута у селу Набрђе- засеок Васићи-390м  (МЗ Ћелије) 
Каналисање Гарског и Вучачког потока (МЗ Уједињене нације) 
Уређење простора око седишта Месне заједнице, пијаце, црквене порте, дечијег игралишта и 
поред гаража у Ул. Весник мира у насељу Уједињене нације (МЗ Уједињене нације) 
Асфалтирање Ул. Наде Павловић и Ул. Чајкине (МЗ Уједињене нације) 
Реконструкција Багдалске улице (МЗ Цар Лазар) 
Изградња саобраћајнице у индустријској зони (код стакленика „Абадић“) (МЗ Цар Лазар) 
Реконструкција Улица Радомира Стојадиновића, Рличка, Домантијева, Гетеова, Балзакова и 
Бајронова (стари називи) (МЗ Цар Лазар) 
Асфалтирање Магличке улице (МЗ Центар) 
Уређење паркинга у Ул. Василија Великог (МЗ Центар) 
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Асфалтирање дела Ул. Синђелићеве (МЗ Центар) 
Уређење зелених површина и постављање мобилијара код стамбене зграде у Ул. Стевана 
Синђелића бр. 5 (МЗ Центар) 

Асфалтирање Ул. Омладинске - 400 м (МЗ Читлук) 

Асфалтирање пута до гробља - 300 м  (МЗ Читлук)  

Асфалтирање пута до гробља у Беговом Брду -  450м (МЗ Читлук) 

Израда потпорног зида у центру Шанца (МЗ Шанац) 

Укупно 328.000.000 

 
 
 
 

Рекапитулација  
 
 

А. Припремање грађевинског земљишта 14.000.000 

Б. Опремање грађевинског земљишта 500.460.650 

Б1. Саобраћајнице 124.519.650 

Б2. Инфраструктура 33.800.000 

Б3. Партерно уређење  44.141.000 
Б4. Изградња ( реконструкција) улица, путева, мостова;    
      партерно уређење и други радови 

328.000.000 

Укупно (А+Б)  514.460.650 
 
 
Овај Програм објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 

               I Бр. 463-221/2016                                     ПРЕДСЕДНИК  
                                                               Јасмина Палуровић с.р. 
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На основу члана 4. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15), чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15) и Мишљења Локалног савета за запошљавање 
града Крушевца бр. 2 од 16.12.2016. године                                                                                                                                                                                                

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

 
О Д Л У К У 

 
I – УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања 

града Крушевца за 2017. годину. 
 
II – Ову Одлуку и Локални акциони план 

запошљавања града Крушевца за 2017. годину објавити у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Бр. 101-1/2016                             ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић с.р. 

* 
*               * 

 
На основу чл. 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15) чл. 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и 
Мишљења Локалног савета за запошљавање града 
Крушевца бр. 2 од 16.12.2016. године                                                                                                                                                                   

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

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА  
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
УВОД 
 
Локални  акциони план запошљавања града Крушевца  

за 2017. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља основни 
инструмент спровођења активне политике запошљавања у 
2017. години, којим су дефинисани циљеви и приоритети, 
односно утврђени програми и мере политике запошљавања 
који ће се реализовати у току 2017. године на територији града 
Крушевца. 

Реч је о документу којим се дају одговори на 
питања какво је стање на тржишту рада, какве су 
перспективе и које су мере на располагању. 

 Правни основ за израду ЛАПЗ налази се у члану  
41. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09, 
88/10 и 38/15) којим је дефинисано спровођење активне 
политике запошљавања на нивоу локалне самоуправе. 

  
I - АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 
 
Анализом стања у граду Крушевцу могу се сагледати 

карактеристике друштвене, економске ситуације као и 
ситуација на тржишту рада.      

1.  ПОЛОЖАЈ И МАКРОЕКОНОМСКО  
       ОКРУЖЕЊЕ КРУШЕВЦА 
 
Град Крушевац се налази у централном делу 

Републике Србије. Захвата најјужнији део панонског 
обода и перипанонске Србије. Границе Крушевца су 
између 43º22'17'' северне географске ширине, 21º9' и 
21º34'8'' источне географске дужине. Град лежи у долини 
Западне Мораве и Расине између планина Копаоник, 
Жељин и Јастребац, на површини од око 75 km². 

По свом географском положају и условима за 
функцију саобраћајног средишта у односу на суседне 
општине, подручје Крушевца је покривено искључиво 
копненим комуникацијама. Углавном друмски саобраћај 
представља саобраћајни систем преко кога се подручје 
Крушевца повезује са осталим окружењем.  

Један од главних саобраћајних коридора Е-75, 
повезује Југоисточну Европу и Западну Европу. Он 
дотиче субрегион Крушевца са североисточне стране. 
Такође, град је повезан са магистралним путем М-5, тј. 
Појате – Крушевац – Краљево, при чему ће се на овом 
потезу, у периоду који предстоји, изградити аутопут 
под називом "Моравски коридор". 

Град Крушевац представља економски, администра-
тивни, културни, здравствени, образовни, инфор-мативни и 
спортски центар од значаја за Расински округ, чије је 
седиште. Расински округ обухвата град Крушевац и 
општине Варварин, Трстеник, Ћићевац, Александровац 
и Брус. Највећи део насеља се налази на надморској 
висини од 150 – 165 m. 

Град Крушевац се граничи са општином Варварин на 
северу, са општинама Ражањ и Ћићевац на североистоку, 
са општином Алексинац на истоку, а са општинама 
Трстеник, Александровац и Брус на западу и југозападу.  

Територија града Крушевца се простире на 
површини од 854 km², од чега градско са приградским 
насељима обухвата 73,78 km². Удаљеност Крушевца од 
Београда износи 196 km, а од Ниша 80 km. 

 
Табела 1. Општи подаци о граду Крушевцу и 

Расинском округу 
 

 Град  
Крушевац 

Расински  
округ 

Површина (km²) 854 2.668 
Број насеља 101 296 
Број градских насеља 1 6 
Број осталих насеља 100 290 
Број катастарских општина 92 286 
Просечна величина 
катастарске општине (km²) 8,45 9,01 

          
Извор: Републички завод за статистику 
 
2. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ  
      ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

2.1.  Становништво  
 

Број становника Расинског округа, према попису 
из 2011. године, је 241.999 становника, при чему 
128.752 становника чине грађани Крушевца, што 
представља 53,21% становника Расинског округа.  
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Процењен број становника града Крушевца средином 
2014. године износио је 125.853 становника, док је према 
попису из 2002. године град Крушевац бројао 131.368 
становника. Приметан је тренд смањења броја становника 
на територији Крушевца и то за 4,2% у 2014. години у 
односу на 2002. годину. Број становника на територији 
Крушевца, само у периоду од три године (у 2014. години 
у односу на 2011. годину), смањио се за 2,26%. 

Просечна старост становништва Крушевца повећана је 
са 41 године у 2002. години на 42,7 година у 2011. години, 

односно на 43 године у 2014. години. Према попису из 
2011. године просечна старост жена је 43,9 година и већа је 
од просечне старости мушкараца (41,4 године). 

Учешће становништва старијег од 65 година, 
између последња два пописа, повећано је са 16,88% на 
17,74% док се, у исто време, удео младих до 24 године 
смањио са 28,44% на 25,63%. 

Радни контигент становништва (15-64 година), 
према попису из 2011. године, чини 87.510 становника. 

 
 
 
 

Табела 2. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа 2011. 
 

 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
Број становника у 
Крушевцу 94.827 103.190 118.016 132.972 138.111 131.368 128.752 

Промена броја 
становника у Крушевцу 6.974 8.363 14.862 14.956 5.139 -6.743 -2.616 

Стопа раста броја 
становника у Крушевцу 7,94 8,82 14,37 12,67 3,86 -4,88 -1,99 

Стопа раста броја 
становника у Расинском 
округу 

6,96 4,44 5,54 6,00 0,59 -8,48 -6,72 

Стопа раста броја 
становника у Србији 6,30 8,40 7,90 7,30 1,20 0,90 -5,03 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
 
 

Табела 3. Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу,  
попис 2011. године 

 

  Пол Укупно 
Без школ-

ске 
спреме 

Непот-
пуно 

основно 
образо-
вање 

Основно 
образо-
вање 

Средње 
образо-
вање 

Више 
образо-
вање 

Високо 
образо-
вање 

Непо-
знато 

Град 
Крушевац 

у 110.346 3.536 13.450 24.596 51.868 6.621 9.929 346 

м 53.343 504 4.690 11.934 27.688 3.463 4.925 139 

ж 57.003 3.032 8.760 12.662 24.180 3.158 5.004 207 

Расински 
округ 

у 209.127 8.091 32.105 50.012 92.121 11.191 14.842 765 

м 102.094 1.132 12.386 24.840 49.930 6.008 7.479 319 

ж 107.033 6.959 19.719 25.172 42.191 5.183 7.363 446 

 
Извор: Републички завод за статистику 
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Табела 4. Структура становништва према етничкој и националној припадности, попис 2011. године 
 

  
  

ГРАД КРУШЕВАЦ РАСИНСКИ ОКРУГ 

Број 

Удео у  
укупном  
станов- 
ништву  

(%) 

Број 

Удео у  
укупном  
станов- 
ништву  

(%) 

Срби 122.529 95,17 232.552 96,10 
Албанци 32 0,02 52 0,02 
Бошњаци  2 0,00 4 0,00 
Бугари 40 0,04 76 0,03 
Буњевци 1 0,00 1 0,00 
Власи 101 0,08 122 0,05 
Горанци 19 0,01 52 0,02 
Југословени 86 0,07 128 0,05 
Мађари 17 0,01 33 0,01 
Македонци 200 0,16 301 0,12 
Муслимани 18 0,01 50 0,02 
Немци 9 0,00 14 0,01 
Роми 2.461 1,91 3.265 1,35 
Румуни 38 0,03 60 0,03 
Руси 35 0,03 51 0,02 
Русини - - 1 0,00 
Словаци 4 0,00 11 0,01 
Словенци 19 0,01 25 0,01 
Украјинци 4 0,00 7 0,00 
Хрвати 107 0,09 175 0,07 
Црногорци 282 0,22 444 0,18 
Остали 97 0,08 153 0,06 
Неизјашњени и 
неопредељени 925 0,72 1.398 0,58 

Регионална припадност 7 0,01 18 0,02 
Непознато 1.719 1,33 3.006 1,24 
Укупно 128.752 100 241.999 100 

           
   Извор: Републички завод за статистику 

 
Поред Срба, који броје 95,17% укупног становништва, на територији Крушевца живе и Роми (1,91%), а остатак 

становништва чине остале мањине које су заступљене са 2,92% у укупном броју становника града Крушевца. 
 
 

Табела 5. Домаћинства према броју чланова, по попису 2011. године 
 

  Број чланова домаћинства 

  1 2 3 4 5 6  
и више Укупно 

Просечан 
број  

чланова  
домаћин- 

ства 
Расински округ 14.689 18.966 14.077 13.968 7.369 8.201 77.270 3,13 

Град Крушевац 7.472 9.885 7.806 7.785 3.893 4.106 40.947 3,14 
     
Извор: Републички завод за статистику 
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Табела 6. Становништво према старосним групама и полу, 2013. и 2014. године у Крушевцу 
 

Старосне групе                                        
2013 2014 

женско мушко женско мушко 
Деца старости до 6 година (предшколски узраст)  3.740 4.070 3.660 3.996 
Деца старости 7─14 година (узраст основне школе)  4.979 5.255 4.925 5.209 
Становништво старости 15─18 година (узраст 
средње школе)  2.632 2.863 2.584 2.787 

Деца (0─17 година)  10.672 11.457 10.494 11.250 
Млади (15─29 година)  10.450 11.239 10.198 10.964 
Радни контингент становништва 
(15─64 година)  42.874 42.500 42.171 41.788 

Укупан број становника  64.900 62.000 64.381 61.472 
   

Извор: Витална статистика, РЗС, Девинфо база података 
 

                  
2.2. Економска ситуација 
 
Према степену развијености локалних самоуправа, 

град Крушевац је сврстан у другу групу градова и 
општина чији је степен развијености у распону од 80% 
до 100% републичког просека. 

 
2.2.1. Привредни субјекти  
 
У Крушевцу послује 5.128 привредних субјеката 

(1.245 привредних друштава и 3.883 предузетника), према 
подацима Агенције за привредне регистре за 2015. годину.   

   
Табела 7.  Привредна друштва 
 
 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Активна 1.222 1.134 1.124 1.156 1.204 1.245 
Новооснована 106 116 97 76 93 75 
Брисана 51 194 98 30 28 19 

         
Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
 
          Табела 8. Предузетници 

 
 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Активни 4.025 4.009 3.920 3.714 3.842 3.883 

Новоосновани 777 703 535 571 649 679 

Брисани 772 720 632 763 523 637 
          

Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
 
Табела 9. Привредни субјекти 

 
 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Активни 5.247 5.143 5.044 4.870 5.046 5.128 

Новоосновани 883 819 632 647 742 754 

Брисани 823 914 730 793 551 656 
         

Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
 

На дан 01.07.2016. године своју делатност на 
територији града Крушевца обавља укупно 5.367 
привредних субјеката (4.094 предузетничких радњи и 
1.273 привредних друштава), што значи да је 
приметан тренд повећања.  

 

2.2.2. Индустрија 
 
Крушевац је некада био снажан индустријски 

центар са посебно развијеном металопрерађивачком и 
хемијском индустријом. Да је главна карактеристика 
Крушевца била развијена индустрија сведоче и подаци 
о површинама под индустријским погонима (56 hа 
градски производни комплекси и 97,50 hа комплекси у 
приградској зони) и подаци о броју запослених у 16 
индустријских предузећа (22.428 радника је 1990. 
године било запослено у индустрији, што је 
представљало више од половине укупног броја 
запослених). Период транзиције крушевачке привреде, 
обележен приватизацијом преко 30 фирми, довео је до 
пропадања великих друштвених система и проглашења 
технолошким вишком око 10.000 запослених. 

Како је број индустријских радника у граду 
Крушевцу знатно опао, примарни циљ би требало да 
буде привлачење првенствено производно оријенти-
саног инвестиционог капитала који би био у функцији 
повећања броја запослених, повећања извоза и 
повезивања са унутрашњим и спољним партнерима. 

 
2.2.3. Пољопривреда 
 
Пољопривреда је значајан сегмент укупне 

привредне активности града Крушевца. Од укупног 
броја становника Крушевца, скоро половина живи у 
руралној зони. Пољопривредне површине простиру се 
на 46.234 ha, што чини 54,5% укупне територије града 
Крушевца. Обрадиво пољопривредно земљиште 
заузима 43.017 ha. У структури пољопривредних 
површина доминирају оранице и баште са 34.537 ha, 
затим следе ливаде са 2.987 ha, воћњаци са 2.827 ha, а 
остало отпада на винограде. 

Град Крушевац има укупно 12.664 регистрованих 
пољопривредних газдинстава, што чини 2% укупног 
броја регистрованих пољопривредних газдинстава у 
Републици Србији и 27% укупног броја регистрованих 
пољопривредних газдинстава у Расинском округу. 

Крушевац има дугогодишњу традицију у развоју 
сточарства, воћа (нарочито јагода, малина и купина), 
воћних садница и лозних калемова. 
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2.2.4. Трговина 
Трговинска делатност заузима значајно место међу 

привредним субјектима који послују на територији 
Крушевца. Од укупно 5.128 привредних субјеката у 2015. 
години, 21,22% привредних субјеката има регистровану 
делатност трговине, односно 1.088 привредних субјеката. 

Укупан број запослених у трговини, према подацима 
из 2015. године, износи 4.943 лица, што представља 16,7% 
укупног броја запослених у посматраној години.  

Најзначајнији већи трговински ланци који 
обављају своју делатност на територији Крушевца су 
ДИС, ИДЕА, Рода центар, Макси и Темпо, а очекује се 
да и ЛИДЛ отпочне са радом у 2018. години. 

 
2.2.5. Спољнотрговинска размена 
У периоду од 2006–2016. године забележен је 

дефицит у спољнотрговинској размени града Крушевца. 
 
2.2.5.1. Извоз града Крушевца 
Тренд кретања извоза показује континуиран раст од 

2006. до 2009. године када је наступила светска економска 
криза. Већ у 2010. години извоз поново бележи раст.  

Извоз града Крушевца у 2011. години повећан је за 
8,9 % у односу на 2010. годину, али је у 2012. години, у 
односу на 2011. годину, смањен за 34%.  

 
Табела 10. Кретање извоза града Крушевца, 

изражено у доларима 
 

Година Извоз 
2006. 85.626.146 
2007. 121.855.000 
2008. 139.432.400 
2009. 91.405.000 
2010. 101.163.000 

септембар 2011. 83.960.000 
октобар 2011. 93.721.000 

2011. 110.167.000 
септембар 2012 50.418.000 
октобар 2012. 58.764.000 

2012. 72.687.000 
септембар 2013. 76.032.000 
Септембар 2014. 80.512.000 
Септембар 2015. 74.344.000 
Септембар 2016. 87.500.000 

  
Извор података: Регионална привредна комора 

Крушевац 
 
С обзиром на чињеницу да привредно друштво 

Хенкел Србија има своје седиште у Београду, њена 
спољнотрговинска робна размена се од марта 2012. 
године не приписује Расинском округу; тиме се 
делимично објашњава смањење укупног извоза, али и 
увоза града Крушевца за период јануар – октобар 2012. 
године, у односу на исти период 2011. године.      

Као и у 2013. години, и у 2014. години се наставља 
тренд раста извоза града, тако да  извоз у првих девет 
месеци 2013. године износи 76.032.000 долара и увећан 

је за 50,8% у односу на исти период 2012. године, а у 
првих девет месеци 2014. године износи 80.512.000 
долара, што је за 6% већи извоз у односу на исти 
период 2013. године. У првих девет месеци 2015. 
године забележен је незнатан пад извоза у односу на 
исти период претходне године, док је у периоду јануар-
септембар 2016. године, приметан тренд повећања у 
односу на исти период претходних година. 

 
2.2.5.2. Увоз града Крушевца  
 
Када је реч о увозу, уочава се континуирани раст од 

2006. до 2009. године. У 2009. години привреда је била 
погођена економском кризом, што се одразило на смањен 
обим производње, самим тим и на смањење увоза. У 2010. 
и 2011. години забележен је поновни раст увоза 
крушевачке привреде и то за 6% у 2010. години у односу на 
претходну годину и за 2,5% у 2011. години у претходну 
годину. Увоз у 2012. години је у односу на 2011. годину 
смањен за 35%. Спољнотрговинска размена остварена у 
2012. години износила је 184.145.000 долара, уз забележени 
дефицит од 38.771.000 долара. 

У периоду јануар – септембар 2013. године увоз града 
бележи раст у односу на исти период 2012. године и то за 
57,5%, а номинално увоз за првих девет месеци 2013. 
године износио је 121.904.000 долара.  

У првих девет месеци 2014. године, остварен је увоз у 
вредности од 93.682.000 долара, што је за 23% мање у односу 
на исти период 2013. године. Спољнотрговинска размена 
остварена у првих девет месеци 2014. године износила је 
174.194.000 долара, уз забележени дефицит од 13.170.000 
долара, док је у првих девет месеци 2015. године 
спољнотрговинска размена износила 166.719.000 долара, а 
дефицит је износио 18.031.000 долара. Спољнотрговинска 
размена у периоду јануар-септембар 2016. години износила је 
203.598.000 долара, а дефицит је износио 28.598.000 долара. 

 
Табела 11. Кретање увоза града Крушевца, 

изражено у доларима 
 

Година Увоз 
2006. 115.661.163 
2007. 169.253.500 
2008. 201.178.400 
2009. 157.280.000 
2010. 167.286.000 

Септембар 2011. 129.626.000 
октобар 2011. 142.760.000 

2011. 171.495.000 
Септембар 2012 77.397.000 
октобар 2012. 88.868.000 

2012. 111.458.000 
Септембар 2013 121.904.000 
Септембар 2014. 93.682.000 
Септембар 2015. 92.375.000 
Септембар 2016. 116.098.000 

 
Извор података: Регионална привредна комора 

Крушевац 
 
Meђу десет највећих извозника Расинског округа за 

период јануар-септембар 2015. године, од крушевачких 
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привредника налазе се Cooper Tire & Rubber Company 
Serbia доо, Трајал Хем ад, Менекс доо, Рубин Крушевац, 
Fungo Trade Крушевац. У спољнотрговинској размени 
Расинског округа, у првих девет месеци 2015. године, 
највеће учешће имају привредна друштва из Крушевца, 
која учествују у извозу Округа са 52%, док њихово 
учешће у увозу Округа износи 79,9%. 

 
2.2.6. Стање на тржишту рада  
Стање на тржишту рада карактеришу: висока 

незапосленост, неповољна старосна и квалификациона 
структура незапослених, висока стопа незапослености 
младих, велико учешће жена у укупној незапослености, 
велики број незапослених који припадају теже 
запошљивим категоријама и велики број ангажованих 
лица у сивој економији. 

Основни проблеми у области запошљавања јесу 
неусклађеност образовне понуде са потребама 
привреде и недостатак послова као последица 
недовољне привредне активности. Имајући у виду да 
образовни систем није прилагођен захтевима 
савременог тржишта као и да постоји дефицит 
одређених занимања у оквиру средњег образовања, а са 
друге стране постоји прекомерно школовање кадра који 
на тржишту не могу да нађу посао, јавља се потреба за 
преиспитивањем занимања у средњем образовном 
систему и његовом прилагођавању тржишту, а у циљу 
школовања кадра који су потребни послодавцима. 

 
2.2.6.1. Запосленост и кретање запослености  
 
Према подацима Републичког завода за 

статистику, Крушевац има 29.678 запослених лица 
(годишњи просек 2015. годинe). 

  
Табела 12. Запосленост у граду, округу и на републичком нивоу, годишњи просек 2015. године 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Град Крушевац 25.356 24.665 24.405 24.428 23.862 29.678 
Расински округ 44.179 43.239 43.887 44.017 42.714 54.359 
Република Србија 1.795.775 1.746.138 1.727.048 1.715.163 1.697.686 1.989.617 

     
Извор: Републички завод за статистику 

 
 

Табела 13. Број запослених лица по делатностима на нивоу града – годишњи просек 2015. године 
 

Делатности Број  
запослених 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 354 
Рударство 12 
Прерађивачка индустрија 6.825 
Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром 706 
Снабдевање водом и управљање отпадним водама 733 
Грађевинарство 1.235 
Трговина на велико и мало и поправка м. возила 4.943 
Саобраћај и складиштење 1.520 
Услуге смештаја и исхране 767 
Информације и комуникације 328 
Финансијска делатност и осигурање 406 
Пословање некретнинама 22 
Стручне, научне, иновативне и техничке делатности 854 
Администрација и помоћне услужне делатности 409 
Државна управа и обавезно здравствено осигурање 1.902 
Образовање 2.095 
Здравствено и социјално осигурање 2.947 
Уметност, забава и рекреација 478 
Остале услужне делатности 665 
Укупно - запослени у правним лицима 27.201 
Од тога: Предузетници (лица која сама обављају дел.) и 
запослени код њих 5.734 

Регистровани индивидуални пољопривредници 2.477 
Укупно 29.678 

 
Извор:  РЗС 
 

Највећи број запослених, од укупног броја запослених, је у прерађивачкој индустрији (6.825 лица), а 
значајан број запослених је и у сектору трговине. 
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2.2.6.2. Просечне зараде 
 

Табела 14.  Просечне зараде по запосленима у РСД,  
октобар 2016  

 

 
Град 

Крушевац 
Расински 
округ 

Република 
Србија 

Просечна бруто зарада  
(са порезом и доприносима) 

53.827 50.708 62.414 

Просечна нето зарада  
(без пореза и доприноса) 

39.522 37.144 45.281 
   
Извор:  Републички завод за статистику  

 

2.2.6.3. Кретање незапослености 
 

Опште карактеристике тржишта рада до 2016. године остају непромењене у односу на претходни период: 
неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико учешће дугорочно незапослених, неповољна старосна и 
квалификациона структура незапослених, висока стопа незапослености младих, велики број незапослених који 
припадају теже запошљивим категоријама. 
 Незапосленост жена у граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца. 
 

Табела 15. Незапослена лица по полу и годинама старости у граду Крушевцу, на дан 30.11.2016. године 
 

Године 

старости 

Незапослена лица 

Укупно Жене 
15-19 252 104 
20-24 1.268 579 
25-29 1.642 918 
30-34 1.802 1.078 
35-39 2.067 1.270 
40-44 1.896 1.141 
45-49 1.651 932 
50-54 1.698 897 
55-59 1.545 782 
60-64 827 200 
Укупно 14.648 7.901 

               
Извор:  Национална служба за запошљавање 

 
 

Табела 16.  Полна структура незапослених лица у граду Крушевцу,  
                    по годинама 
 

 
Незапослена 
лица 

Новембар 
2012 

Новембар 
2013 

Новембар 
2014 

 
Новембар 
2015 

 
Новембар 
2016 

Укупно  15.756 16.118 15.399 15.525 14.648 

Жене 54,55% 53,10% 53,21% 53,37% 53,94% 
        
 Извор:  Национална служба за запошљавање 
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Табела 17. Структура незапослених према полу, новембар 2016-удео у Расинском округу  
и Републици Србији 

 

 
Град 

Крушевац 

 
Удео у 

Расинском 
округу  

(%) 
 

 
Удео у 

Републици 
Србији  

(%) 
 

Незапослени – укупно 14.648 56,15 2,12 

Незапослени – жене 
Број 7.901 57,73 2,20 

% 53,94 / / 

Незапослени – мушкарци 
Број 6.747 54,41 2,03 

% 46,06 / / 
 
Извор:  Национална служба за запошљавање 

 

 

Табела 18.  Број и полна структура незапослених у граду Крушевцу, по годинама 
 

 2011 2012 2013 2014  2015 
новембар 

2016 

Незапослени – укупно 15.784 15.930 16.185 15.487 15.704 14.648 

Незапослени – жене 8.599 8.680 8.587 8.212 8.322 7.901 

Незапослени - мушкарци 7.185 7.250 7.598 7.275 7.382 6.747 
 

Извор:  Национална служба за запошљавање 

 
Учешће дугорочне незапослености и даље наставља да се повећава и представља велики проблем. Према 

подацима учешће - удео дугорочно незапослених у новембру 2016. године повећало се за 4,45 процентна поена у 
односу на новембар 2015. године. 

 
Табела 19. Дугорочна незапосленост 

 

Незапосленост 

 
Новембар 

2012 
 

Новембар 
2013 

Новембар 
2014 

Новембар 
2015 

 
Новембар 

2016 

Укупно 

незапослени 
15.756 16.118 15.399 15.525 14.648 

Незапосленост  

младих 15-24 г. 
12,79% 12,79% 11,82% 11,10% 10,38% 

Незапослени 

старији од 50 г.  
23,47% 23,06% 24,24% 26,34% 27,79% 

Дугорочно 

незапослени (преко 

12 месеци) 

73,61% 73,58% 74,53% 72,26% 76,71% 

      

Извор: Национална служба за запошљавање 
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             Табела 20. Незапослена лица по полу и дужини тражења посла 
 у граду Крушевцу, на дан 30.11.2016. године 

 

Дужина тражења посла 
Незапослена лица 

 
Укупно Жене 

До 3 месеца 1.209 585 

3 до 6 месеци 755 365 

6 до 9 месеци 649 311 

9 до 12 месеци 799 366 

1 до 2 године 2.420 1.184 

2 до 3 године 1.335 723 

3 до 5 година 2.069 1.085 

5 до 8 година 2.201 1.215 

8 до 10 година 909 510 

Преко 10 година 2.302 1.557 

Укупно 14.648 7.901 
               
 Извор: Национална служба за запошљавање        
 
 
 

Табела 21. Незапосленост према степену стручне спреме у граду Крушевцу,  
на дан 30.11.2016. године 

 

Број 

незапослених  

Степен стручне спреме 

VII-2 и 

VIII 
VII-1 VI V IV III II I 

Укупно 13 1.301 951  109 4.668  3.717  740 3.149  

Од тога жене 7  804  657  21 2.822  1.582  448 1.560  
    

 Извор: Национална служба за запошљавање 
 

У образовној структури незапослених доминира средња стручна спрема (57%), док вишу школу и факултет 

има 15% незапослених лица Крушевца. 
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II - ПЛАН АКТИВНОСТИ 

 
Циљеви и приоритети 
 
Циљеви активне политике запошљавања у граду 

Крушевцу 2017. године усмерени су на повећање 
запослености. 

  
III - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА 
 

Одлуком о буџету града Крушевца опредељено је 
23.000.000,00 динара за спровођење ЛАПЗ 2017. године  
и то за следеће програме:  

 
• Субвенција за самозапошљавање  
• Субвенција за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих 
• Програм јавних радова 
• Програм стручне праксе 
• Субвенција  за самозапошљавање  

 
Подршка самозапошљавању подразумева пружање 

стручне помоћи, обуку из области предузетништва и 
субвенцију за самозапошљавање. Средства за 
самозапошљавање у 2017. години одобраваће се у виду 
субвенције, у једнократном износу од 180.000 динара по 
кориснику. У случају самозапошљавања особа са 
инвалидитетом, одобраваће се субвенција у једнократном 
износу од 220.000 динара по кориснику. У случају 
самозапошљавања вишкова запослених, субвенција ће 
се одобравати у једнократном износу од 200.000 динара 
по кориснику. У случају да се два и више лица из 
категорије вишкова запослених удруже ради оснивања 
привредног субјекта, у складу са законом, уколико 
оснивачи заснивају у њему радни однос, субвенција ће 
се одобравати у једнократном износу од 200.000 динара 
по кориснику, а уколико се у року од три месеца 
доставе докази кумулативно о утрошку одобрене 
субвенције и 20% износа средстава додељених по 
основу отпремнине, кориснику се може одобрити 
додатних 40.000 динара у складу са расположивим 
финансијским средствима за ову намену за 2017. 
годину.  

Приоритет код одобравања субвенције за 
самозапошљавање имају: 

 
� млади до 30 година старости, а посебно млади 

до 30 година старости са статусом деце палих бораца и 
млади до 30 година старости који су имали/имају 
статус детета без родитељског старања; 

� вишкови запослених; 
� Роми; 
� особе са инвалидитетом; 
� жене; 
� жртве трговине људима, 
� жртве породичног насиља 

За реализацију програма „Субвенција за 
самозапошљавање“  Град Крушевaц у 2017. години 
планира да издвоји 10.000.000 динара. Овај програм је 
предвиђен Националним акционим планом запошљавања у 
2017. години као програм који ће се суфинансирати од 
стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања. Уколико Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 
• Субвенција за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих 
 
Послодавци који припадају приватном сектору, 

првенствено мала и средња предузећа, могу за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих остварити субвенцију за запошљавање на 
новоотвореним радним местима у једнократном износу.  

Висина субвенције за запошљавање незапослених 
лица из категорије теже запошљивих у 2017. години, 
према степену развијености јединица локалне 
самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом 
Владе износиће: 

 
- за II групу и остале јединице локалне самоуправе 

– 150.000 динара по кориснику 
Наведени износ субвенције се за особе са 

инвалидитетом, радно способне кориснике новчане 
социјалне помоћи, младе до 30 година старости са 
статусом деце палих бораца и младе до 30 година 
старости који су имали /имају статус детета без 
родитељског старања, увећавају  за 20%, тако да 
износи:   

 
- за II групу и остале јединице локалне самоуправе 

– 180.000 динара по кориснику 
 
За реализацију програма „Субвенција за 

запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих“ , Град Крушевац у 2017. години планира 
да издвоји 8.000.000 динара. Овај програм је предвиђен 
Националним акционим планом запошљавања у 2017. 
години као програм који ће се суфинансирати од стране 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања. Уколико Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 
• Програм јавних радова 
 
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања 

првенствено теже запошљивих незапослених лица и 
незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и 
унапређења радних способности незапослених, као и 
остваривања одређеног друштвеног интереса. 

Послодавац који спроводи јавне радове закључује 
са незапосленим уговор о радном ангажовању у складу 
са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства 
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намењена за организовање јавних радова користе се за: 
исплату накнаде за обављен посао незапосленим 
лицима укљученим у јавне радове, накнаду трошкова 
доласка и одласка са рада незапослених лица, накнаду 
трошкова спровођења јавних радова, и у случају 
потребе за организовањем обуке, накнаду трошкова 
обуке. У 2017. години организоваће се јавни радови у 
области социјалних и хуманитарних делатности, 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и 
одржавања и заштите животне средине. Јавни радови  
се могу организовати и за област културе на којима се 
искључиво ангажују особе са инвалидитетом.  

За реализацију програма „Јавни радови“, Град 
Крушевац у 2017. години планира да издвоји 4.000.000 
динара. Овај програм је предвиђен Националним 
акционим планом запошљавања у 2017. години као 
програм који ће се суфинансирати од стране 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања. Уколико Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 
• Програм стручне праксе 
 
Програм стручне праксе подразумева стручно 

оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је 
стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради 
обављања приправничког стажа, односно стицања 
услова за полагање стручног испита када је то Законом, 
односно правилником предвиђено као посебан услов за 
самосталан рад у струци. 

За реализацију програма „Стручна пракса“ , Град 
Крушевац у 2017. години планира да издвоји 1.000.000 
динара. Овај програм је предвиђен Националним 
акционим планом запошљавања у 2017. години као 
програм који ће се суфинансирати од стране Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Уколико Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања одобри средства, укупан износ средстава 
намењен реализацији овог програма биће увећан. 

 

IV - ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 
Финансирање активне политике запошљавања 

града Крушевца у 2017. години обавиће се из средстава 
буџета Града Крушевца  за следеће програме: 

 
• Субвенција  за самозапошљавање  
• Субвенција за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих 
• Програм јавних радова 
• Програм стручне праксе 
 
Сви наведени програми предвиђени су Националним 

акционим планом запошљавања у 2017. години као 
програми који ће се суфинансирати од стране Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

Уколико Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања одобри средства, укупан 
буџет за реализацију наведених програма биће увећан. 

 
V - НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 ЛАПЗ 2017. 
 

Мере активне политике запошљавања по ЛАПЗ-у 
2017. године, Град Крушевац планира да спроводи у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање - 
филијала Крушевац. 

 
VI - SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА НА 

ТРЖИШТУ РАДА 
 

 Применом  SWOT анализе, све прикупљене 
информације о стању на тржишту рада и перспективама 
у интерном и екстерном економском и социјалном 
окружењу класификоване су у оквиру четири 
категорије: снаге, слабости, шансе и опасности. 
Анализа је усмерена на идентификовање унутрашњих и 
спољних фактора који имају позитиван или негативан 
утицај на остварење циља - повећање запошљавања.  
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Снаге (Strengths) 

 

 
Слабости ( Weаknesses) 

 
 
-  Израђена Стратегија локалног одрживог развоја града 
Крушевца ( 2011-2020.) 
 
- Локални савет за запошљавање активно делује у 
спровођењу стратегије запошљавања 
 
- Развијене институције за пружање подршке бизнису 
 
- Град Крушевац - седиште Расинског округа 
 
- Постојање буџетских средстава намењених 
подстицању запошљавања 
 

- Висока стопа незапослености појединих категорија: 
лица преко 50 година живота, инвалиди, Роми, жене, 
млади до 30 година старости и избегла и расељена лица 
 
- Незапослени нерадо прихватају обуке ако им се не 
гарантује запослење 
 
- Послодавци нерадо примају старије 
 
- Застарела знања и вештине, радне навике-посебно 
незапослених лица која су добила отказ као вишкови 

 
Шансе ( Opportunities) 

 
Опасности (Threats) 

 
 
- Изградња индустријских зона као генератора нових 
радних места 
 
- Образовање радне снаге према потребама привреде 
 
- Долазак инвеститора  

- Неусклађеност понуде и тражње радне снаге  
 

 
 

VII - ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
ПРОГРАМА 

 
У периоду од 2011 – 2016. године, забележен је висок ниво реализације програма активне политике 

запошљавања. Стопа остварења планираних програма н.п.р. у 2014. години износила је 94%, у 2015. години – 98%, 
док је стопа реализације у 2016. години -95%. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

I Бр.101-1/2016         ПРЕДСЕДНИК 
          Јасмина Палуровић, с.р. 
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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 27.12.2016. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ГРОБЉА У ТРЕБОТИНУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
гробља у Треботину (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

                  
Насеље Треботин налази се у југозападном делу 

територије града Крушевца, припада Месној заједници 
Жабаре, на правцу државног пута 2.А реда бр.207. 
Постојеће гробље налази се источно од насеља и 
општинског пута бр.19, на катастарској парцели 
бр.1558 КО Треботин, површине 32,17 ара.  

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА: Границом плана 
обухваћен је део насељеног места Треботин, постојеће 
гробље и планирано проширење са везама до постојеће 
и планиране саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
укупне површине око 0,6ха.   

План обухвата катастарске парцеле: 1558, 1559, као 
и катастарске парцеле у контакту описане границе, све 
у оквиру КО Треботин.  

Описана граница Плана може се сматрати 
прелиминарном тако да су могуће корекције, а коначна 
граница ће бити дефинисана у фази припреме Нацрта Плана.            

 
Члан 3. 

 
Просторни план града Крушевца („Службени 

лист града Крушевца“, бр. 4/2011) 
Насеље Треботин је у оквиру МЗ Жабаре и у 

планираној мрежи насеља припада руралном подручју, 
ранг насеља је примарно сеоско насеље збијеног типа. 
Планирана комунална инфраструктура у примарним 
сеоским насељима:  гробља; организовано прикупљање 
отпада; електроенергетски објекти и мреже; објекти 
водоснабдевања и каналисања и др. 

„План организације гробља на подручју Града 
Крушевца - треба постићи бољу организацију, 
уређивање, одржавање и функционисање гробља на 
целој територији Града Крушевца, као и оптималну 
искоришћеност простора и опремљеност потребном 
комуналном инфраструктуром. 

У свим сеоским насељима могу се планирати 
проширења гробља и изградња нових уколико се за то 

укаже потреба. За новопланирана гробља и проширења 
постојећих морају се планирати приступне саобраћајнице 
и прикључци на комуналну инфраструктуру.  

„Простор намењен за гробље одређује се планом 
детаљне регулације и то за најмање 50 година код 
изградње новог гробља, а за најмање 30 година код 
проширења постојећег гробља.“ 

„Простор за гробље мора да задовољи следеће 
критеријуме: 

- терен мора да буде оцедан и стабилан, без 
превеликих нагиба и задржавања површинске воде, 

- да буде изван токова подземних и надземних 
вода, изван водозаштитних и плавних подручја, као и 
изван зона заштићених делова природе и подручја 
шума, 

- ниво подземне воде мора бити минимално 50цм 
испод најниже коте гроба, 

- за свако ново гробље претходно наведени услови 
се прибављају на основу геолошког елабората, који 
указује на повољност (оправданост) изабране 
локације“... 

Спровођење Просторног плана „Плановима 
детаљне регулације: ... за проширења постојећих и 
планирананих комуналних објеката (гробља,...), а 
приоритет у области инфраструктурних система је 
„проширење постојећих и изградња нових гробља у 
насељима где постоји потреба...“  

Подлога за израду Плана је оверен 
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН у размери 
1:1000 или 1:500.  

За потребе планирања потребна су претходна 
ХИДРО-ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА локације, 
ради упознавања својстава терена, стабилности и 
хидролошких карактеристика, за потребе дефинисања 
детаљне намене, нивелације терена и планирања 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 

 
Члан 4.  

 
У свим сеоским насељима могу се планирати 

проширења гробља и изградња нових уколико се укаже  
потреба. Димензионисање гробља врши се према броју 
потребних гробних места, а на основу стопе смртности 
и дужини обавезног почивања и бруто површине једног 
гробног места.  Простор планиран за проширење мора 
да буде у непосредном контакту са постојећим 
гробљем, изузетно у непосредној близини. 

Гробља планирати у складу са наменом, на 
погодном простору који је амбијентално и по 
конфигурацији терена прикладан за сахрањивање, по 
правилу изван или на рубу насеља, са обезбеђеним 
приступом јавној саобраћајници и опремљено 
комуналном инфраструктуром.  

„Гробље чине површине за сахрањивање, 
саобраћајнице и стазе, простор за комеморације, 
сервисне функције одржавања и управљања гробљем, 
зеленило ...“ 

„Свако гробље мора имати: поред површина за 
сахрањивање и зелене површине које износе најмање 
10%... паркиралиште за потребе гробља, одвојено од 
простора за сахрањивање...  Све грађевине које се 
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изводе за потребе гробља морају бити комунално 
опремљене.“  

Намена површина је постојеће гробље у насељу 
Треботин и планирано проширење, са приступом јавној 
површини. Постојеће гробље користе мештани 
Треботина и Жабара и нема слободног простора за 
сахрањивање, тако да је неопходно проширење гробља.  

Проширење постојећег гробља, планирано је у 
циљу унапређења комуналних услуга и опремања 
комуналном инфраструктуром у складу са начелима 
равномерног развоја. 

 
Члан 5. 

 
Општи циљ израде Плана је стварање услова за 

решавање комуналних проблема, односно недостатка 
простора за сахрањивање у насељеном месту Треботин, 
у оквиру МЗ Жабаре.  План детаљне регулације је 
основ за утврђивање јавног интереса и дефинисање 
површина јавне намене, односно регулисање 
имовинских односа у складу са посебним прописима.  

Циљ израде је да се омогући плански и правни 
основ за проширење гробља и планско уређење гробља 
и планираног проширења, као и недостајућих садржаја 
гробља, како би све заједно чинило јединствену 
функционалну целину и уређену комуналну површину 
по савременим стандардима. План садржи 
урбанистичке параметре, услове коришћења и заштите 
површина јавне намене, правила уређења и опремања 
локације, недостајућим садржајима и комуналном 
инфраструктуром.   

     Основни циљеви израде Плана су:  
• решавање имовинских односа и стварање 

услова за уређење простора за сахрањивање; 
• дефинисање површина јавне намене; 
• правила уређења и грађења недостајућих 

садржаја и развоја комуналне инфраструктуре. 
 

Члан 6. 
 
Концептуални оквир планирања је разрада 

планских решења из планова вишег реда и представља 
плански основ за проширење гробља и уређење 
комуналних површина, у циљу унапређења развоја 
руралног подручја.     

Планирана намена је: комунална делатност – 
гробље; пратећа комунална опрема; односно уређење 
јавних површина и недостајућих садржаја гробља.    

Гробље чине површине за сахрањивање, приступне 
саобраћајнице и пешачке стазе, простор за комеморације, 
објекти у функцији одржавања и управљања гробљем, 
опремљени потребном комуналном инфраструктуром и 
зеленило (најмање 10% од укупне површине).   

Начин коришћења и уређења заснива се на 
унапређењу комуналне инфраструктуре, стварање 
правног и планског основа за утврђивање јавног 
интереса за проширење гробља и решавање 
имовинских односа ради формирања комплекса гробља 
за насеље Треботин.  

           
 
 

Члан 7. 
 

Рок за израду Плана је 60 дана од спроведеног 
поступка раног јавног увида и прибављања свих 
подлога, услова и података надлежних органа, 
организација и јавних предузећа, који су овлашћени да 
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора 
у складу са Законом. 

 
  Члан 8. 

  
Средства за израду Плана детаљне регулације 

обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Плана детаљне регулације 
поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана 
износе 216.000,00 динара (без ПДВ-а). 

У процену није укључена израда геодетских и 
геолошких радова и подлога или претходних студија.     

 
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: 350-729/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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438 
За основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС" бр. 15/16), члана 15. ст. 1. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац ("Сл.лист града Крушевца" бр. 
5/2013- 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 27.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку да Јавно 

предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац 
оснује Привредно друштво за геодетске услуге 
"Геоурбан" ДОО Крушевац, коју је донео Надзорни 
одбор под VI бр. 5517-02/16, дана 12.12.2016. године. 

 
II - Oво Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-124/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
  
 
439 
На основу члана 28. 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 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 27.12.2016. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  

КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Крушеваког 

позоришта Крушевац, који је донео Управни одбор 
Крушеваког позоришта у Крушевцу дана  24.11.2016. године, 
под бројем 434/16. 

 
II  -   Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-338/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
  
 
 

440 
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр. 15/16), чл. 17. Одлуке о оснивању 
ЈП "Аеродором Росуље" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 5/13 - Пречишћен текст  и  9/16) и члана 
19. Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈП „АЕРОДРОМ РОСУЉЕ“ 

КРУШЕВАЦ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ МИОДРАГ ВЕЉКОВИЋ, 

професионални пилот, инструктор летења и дипломирани 
менаџер из Крушевца, за вршиоца дужности директора ЈП 
"Аеродором Росуље" Крушевац, на период до једне године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-125/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
  
441 
На основу члана 12. став 12. Закона о 

инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15), 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
галсник РС“, број 129/07 и 83/14 – др. закони) и члана 
19. Статута града Крушевца (“Службени лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

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

   
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
    

I 
 

Овим Решењем образује се Комисија за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне 
надлежности града Крушевца.   

Комисија се образује ради обухватнијег и 
делотворнијег надзора и избегавања преклапања и 
непотребног понављања надзора и усклађивање у 
вршењу инспекцијског надзора које врше инспекције. 

 
II 

 
Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима 

из изворне надлежности града Крушевца  врше.   
1) комунални инспектор у саставу Одељења за 

инспекцијске послове  
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2) еколошки инспектор у саставу Одељења за 
инспекцијске послове  

3) порески инспектор теренске контроле у саставу 
Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних 
прихода,  

4) буџетски инспектор  
5) друга инспекција која врши инспекцијски надзор 

над пословима из изворне надлежности јединице локалне 
самоуправе  

 
III 

 
Послови и задаци Комисије јесу:   
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова 

инспекцијског надзора, које достављају инспекције;  
2) да прати достигнути ниво координације 

инспекција, иницира мере, утврђује  смернице и даје 
упутства у циљу унапређења координације инспекција 
и делотворности инспекцијског надзора, и прати 
њихову реализацију, а нарочито:    

-  за усклађивање планова инспекцијског надзора и 
рада инспекција,  

-  за размену информација у вршењу инспекцијског 
надзора,  

- за унапређење инспекцијског надзора на основу 
информација из годишњег извештаја о раду инспекција,   

-  за развој информационог система у циљу 
ефикасног вршења инспекцијског надзора  

3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и 
предлоге других прописа којима се уређују питања 
инспекцијског надзора;   

4) да разматра мишљења, директиве, методолошке 
материјале и приручнике за рад инспекције, анализира 
праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у 
циљу уједначавања поступања инспекције у истом или 
сличним ситуацијама према свим надзираним 
субјектима, и објављује те ставове;  

5) да учествује у анализи потреба за 
финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним 
усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма 
стручног усавршавања инспектора и подноси 
иницијативе надлежним органима који се односе на 
финансирање, техничку опремљеност и програме обука 
и других облика стручног усавршавања инспектора;   

6) да даје стручно мишљење о предлозима 
контролних листа, као и њихових измена и допуна;  

7) да се стара да се на службеној интернет 
страници града Крушевца објављују прописи, акти и 
документи који се односе на инспекцијски надзор;   

8) да, на упит заинтересованих лица, пружа 
обавештења која се односе на делокруг инспекција у 
надлежности града Крушевца, најкасније у року од 7 
радних дана;   

9) да, у складу са потребом, подноси извештаје 
Градском већу и Скупштини града и даје предлоге за 
предузимање мера из њихове надлежности;  

10) да се стара, да се на службеној интернет 
страници града Крушевца објављују информације о 
свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а 
нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, 
телефонима и адресама електронске поште, као и о 
њиховим руководиоцима;  

11) да предузима одговарајуће активности у вези са 
обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекција, 
који је незадовољан одлуком о притужби;   

12) да разматра извештај о раду унутрашње 
контроле инспекције;   

13) да обавља друге послове и задатке утврђене 
овим решењем.   

 
IV 

 
Комисију чине: председник, заменик председника 

и  5 чланова, које именује Градско веће. 
Председник Комисије руководи њеним радом, 

усклађује рад чланова и сазива и води седнице Комисије.   
Председника Комисије за време његове одсутности 

или спречености замењује заменик председника Комисије.   
 

V 
 
Инспекције су дужне да се придржавају смерница 

и упутства из тачке III подтачка 2.  овог Решења.  
Члан Комисије који није сагласан са овим 

смерницама и упутствима може да поднесе предлог 
Градском већу, односно Скупштини да заузму став 
поводом овог питања, односно предузму мере и радње 
из свог делокруга.    

Послове из тачке III подтачка 2. алинеја 4. овог 
Решења Комисија обавља у сарадњи са Одељењем 
Градске управе надлежним за послове информатике и 
електронске управе, који обавља стручне послове и 
послове Градске управе, који се односе на 
успостављање и одржавање информационог система у 
циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора.   

 
VI 

 
Стручно-техничке и административне послове за 

комисију обавља Одељење за инспекцијске послове.   
 

VII 
 
Комисија образује радне групе и стручне тимове за 

одређену област, односно одређена питања 
инспекцијског надзора. Радном групом, односно 
стручним тимом, руководи члан Комисије, а у раду 
радне групе, односно стручног тима могу учествовати 
представници инспекција које немају чланове у саставу 
Комисије, јавних предузећа и установа, чији је оснивач 
град Крушевац, удружења, комора и других 
асоцијација, научних и образовних установа, као и 
других организација чији је рад повезан са системом и 
пословањем инспекцијског надзора у граду Крушевцу.  

 
VIII 

 
Комисија је овлашћена да захтева податке, 

обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни 
за обављање њених послова и задатака од надлежних 
органа и ималаца јавних овлашћења.   

 
IX 

 
Комисија  доноси пословник о свом раду.   
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X 
 

Комисија усклађује инспекцијски надзор над 
пословима  из изворне надлежности са повереним 
пословима инспекцијског надзора из надлежности 
града Крушевца, обезбеђивање координације и 
међусобне сарадње инспекција града Крушевца у 
утврђивању планова инспекцијског надзора и рада 
инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног 
или заједничког инспекцијског надзора.    

Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке 
остварује се у складу са облицима сарадње утврђеним 
законом и другим прописима којима се уређује 
државна управа и локална самоуправа, законом о 
инспекцијском надзору и посебним законима, нарочито 
обухвата међусобно обавештење, размену 
информација, пружање помоћи и заједничке мере и 
радње од заначаја за инспекцијски надзор, као и друге 
начине унапређења делотворности инспекцијског 
надзора у надлежности града Крушевца.   

У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом 
се уређује Градска управа, Одељење за инспекцијске 
послове  усклађује инспекцијски надзор над пословима из 
изворне надлежности са повереним пословима 
инспекцијског надзора из надлежности града Крушевца. 

 
XI 

 
Комисија подноси Скупштини редовне извештаје о 

раду најмање сваких 90 дана, као и ванредне извештаје по 
потреби, редовно их објављује на интернет страници. 
Комисија подноси Скупштини и годишњи извештај нај-
касније до 31. јануара текуће године, за претходну годину.  

 
XII 

 
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења и исто објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 011-33/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
  
 
442 
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. 

став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама 
("Службени гласник РС" бр. 111/09 и 99/11) 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  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНАМА И  ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

       
 I - У Решењу Скупштине града Крушевца о 

образовању Градског штаба за ванредне ситуације I Број: 
325-170/2016 од 26.09.2016. године ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 11/16 ), тачка I, у табели, мења се  и то: 

- под редним бројем 6. уместо Зорица Станковић 
- члан Градског већа, члан, именује се Драгоје 
Раичевић, члан Градског већа, члан, 

- под редним бројем 19. уместо др Весна Стевић-
Гајић,  директор Дома здравља, члан, именује се др 
Марина  Костић, директор Дома здравља, члан. 

 
II – Oво решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 325-178/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
443 
На основу члана 42. Закона о правима пацијената 

("Службени гласник РС", бр. 45/13), члана 15. став 1. 
Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 
15/16),  члана 2. Одлуке о образовању Савета за здравље 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 10/13), 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  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

ЗДРАВЉЕ 
 
I - Именују се за  чланове Савета за здравље и то: 
 
- др Мирјана Аврамовић, епидемиолог из 

Крушевца, начелник Центра за превенцију болести, 
представник Завода  за јавно здравље; 

 
- др Весна Марић, специјалиста хигијене, 

начелник Центра за хигијену, представник Завода  за 
јавно здравље. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-339/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
  
 
444  
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац (Сл. лист града 
Крушевца, бр. 5/2013 – 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  
27.12.2016. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа за урбанизам и пројектовање 
Крушевац за 2017. годину, који је донео Надзорни 
одбор овог предузећа на седници одржаној дана 
19.12.2016. године под бројем VI бр. 5312 – 02/16. 

 
II  - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-117/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
445        
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 "Водовод Крушевац" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/2013 – Пречишћен текст  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 27.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Водовод Крушевац" Крушевац за 2017. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈКП "Водовод Крушевац" на 
седници одржаној дана 16.12.2016. године под бројем  6/1. 

 
II  - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-118/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
  

 
446 
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. 5/2013 – 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 27.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Крушевац" Крушевац за 2017. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор ЈКП "Крушевац" Крушевац, на седници 
одржаној дана 13.12.2016. године под бројем 4151. 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 023-119/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
  
 
447 
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 за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије "Градска топлана" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 5/2013 – Пречишћен текст, 5/15 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 27.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП 

"Градска топлана" Крушевац за 2017. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана" на седници 
одржаној дана  16.12.2016. године под бројем  7/1. 

 
II  - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-120/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
448 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 29. 
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни 
центар" Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
5/2013 – пречишћен текст, 7/13 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 
27.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Пословни центар" Крушевац за 2017. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈП "Пословни центар" на седници 
одржаној дана 16.12.2016. године под бројем 4481. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-121/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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449 
На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 8. став 
1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Аеродром 
Росуље" Крушевац ("Сл. лист града Крушевца", бр. 
5/2013 – пречишћен текст  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 
27.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП 

"Аеродром Росуље" Крушевац за 2017. годину, који је 
донео Надзорни одбор ЈП "Аеродром Росуље" на седници 
одржаној дана   19.12. 2016. године под бројем  283/16. 

 
II - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-122/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
  
450 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“, бр.72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),   

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народне 

библиотеке Крушевац за 2017. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народне библиотеке Крушевац на 
седници одржаној дана 25.11.2016. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

27 извршилаца. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-323/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
451 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури 

("Сл.гласник РС"бр.72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народног 

музеја Крушевац за 2017. годину, који је усвојио 
Управни одбор Народног музеја Крушевац на седници 
одржаној дана 13.12.2016.године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

38 извршилаца. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-324/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
452 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“бр. 72/09) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Историјског архива Крушевац за 2017. годину, који је 
усвојио Управни одбор Историјског архива Крушевац 
на седници одржаној дана 28.11.2016.године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

31 извршилац. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-325/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
  
 
453 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Крушевачког позоришта за 2017. годину, који је 
усвојио Управни одбор Крушевачког позоришта на 
седници одржаној дана 24.11.2016.године. 

 
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

45 извршилаца. 
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III -  Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-326/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 

 
454 
На основу члана 44. и 74. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15),   

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Културног 

центра за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор 
Културног центра на седници одржаној дана 
28.11.2016. године. 

 
 II - На реализацији Програма рада Установе 

радиће 71 извршилац. 
 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-327/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
455 
На основу члана 110. и 137. Закона о спорту (''Сл. 

гласник РС“, број 10/16) 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  

 
 Р Е Ш Е Њ Е  

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  Установе 

за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац за 
2017. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског 
центра Крушевац на седници одржаној 05.12.2016. 
године, под бројем 836/2016. 

  
II - На реализацији Програма рада Установе радиће 

укупно 65 извршиоца, односно 46 извршилаца који се 
финасирају из буџета града и 19 извршилаца који се 
финасирају из сопствених средстава. 

 
III - Решење објавити у ''Службеном листу града 

Крушевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-328/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

456 
На основу  члана 56. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/09),  члана 5. Одлуке о оснивању 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  
27.12.2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  

Предшколске установе  "Ната  Вељковић" Крушевац за 
2017. годину, који је усвојио Управни одбор Установе, 
на седници од 30.11.2016. године. 

II - На реализацији Програма рада Установе у 2017. 
години радиће 400 извршилаца. 

 
III -  Решење  објавити у "Службеном  листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-329/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 

 
457 
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 27.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за 

стручно усавршавање у Крушевцу за 2017. годину, који 
је усвојио Управни одбор Центра на седници одржаној 
18.11.2016. године. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

стручно усавршавање радиће 5 извршилаца. 
 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-330/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

458 
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), 
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Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и развоја 

Дома здравља Крушевац за 2017. годину, који је усвојио 
Управни одбор Дома здравља Крушевац, на седници 
одржаној дана 23.12.2016. године под бр. 18/16. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-331/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
459 
На  основу  члана  209. став 1. тачка 7. Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11) и 
члана 19. став 1 тачка 33. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра за 

социјални рад у Крушевцу за 2017. годину, који је усвојио 
Управни одбор Центра за социјални рад, на седници 
одржаној дана 29.11.2016. године, под бројем 3255/16. 

 
II - На реализацији Програма рада Центра за 

социјални рад у 2017. години радиће 18,5 извршилаца.  
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-332/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
460  
На основу члана 21. Закона о јавним службама 

(„Сл. гласник РС“ бр.  42/91 и 71/94), члана 10. Одлуке 
о оснивању установе „Центар за особе са 
инвалидитетом“ („Службени лист града Крушевца“ бр. 
1/10), 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 27.12.2016. године, донела је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Установе 

Центар за особе са инвалидитетом за 2017. годину,  који 
је усвојио Управни одбор Установе под бројем 639.  

II - На реализацији Програма рада у Установи 
Центар за особе са инвалидитетом у 2016. години 
радиће четири извршиоца.  

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-333/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
461 
На  основу члана  136. став  1.  тачка   4.  Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 
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 27.12.2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Здравствене 

установе Апотека Крушевац за 2017. годину, који је 
усвојио Управни одбор Апотеке Крушевац, на седници 
одржаној дана 28.11.2016. године под бр. 512/2, oсим на део 
инвестиција планираних из буџета Града Крушевца,  који 
се односи на  апотекарске станице у сеоском подручју по 
плану мреже Министарства здравља, у износу од 
23.833.000 динара. 

  
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-334/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

462 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

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

дана 27.12.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Јавне 
ветеринарске установе Ветеринарске станице "Крушевац" 
са финансијским планом за 2017. годину, који је 
усвојен Одлуком Управног одбора бр. 571, на седници 
одржаној 16.12.2016. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-335/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 



160                                                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                                 28.12.2016. 

 

463 
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  27.12.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 
Туристичке организације града Крушевцa за 2017.  
годину са финансијским планом, који је усвојен 
Одлуком  Управног одбора Туристичке организације 
града Крушевца број 22 од 16.12.2016. године и  
Одлуком Управног одбора Туристичке организације 
града Крушевца број 23 од 16.12.2016. 

 
II - Решење објавити у ,,Службеном листу  града  

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-336/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
464 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 
15. Одлуке о оснивању "Бизнис инкубатора" д.о.о.  
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бро. 1/09- 
пречићен текст, 12/09 и 7/13), 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. Даје се сагласност на Програм пословања 

предузећа "Бизнис инкубатор" д.о.о. Крушевац за 2017. 
годину, бр. 10-09/2016 од 31.10.2016. године, који је 
донео директор. 

 
II.  Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-123/2016               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО  
 
465 
На основу члана 19. ст. 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/2009…) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 
8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.12.2016. године, донело је 

 
ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА У 2017. ГОДИНИ 
  
I - Увод 
 
Програм унапређења безбедности саобраћаја за 

2017. годину (у даљем тексту: Програм) урађен је у 
циљу унапређења система безбедности саобраћаја на 
путевима и улицама на територији града Крушевца. 

 
II - Оквир програма 
 
Основна сврха доношења Програма јесте да 

предложи скуп активности и одреди неопходне ресурсе 
којима ће се обезбедити оптимална примена мера за 
повећање безбедности саобраћаја. 

 
Унапређење система безбедности саобраћаја 

подразумева следеће мере: 
1. поправка саобраћајне инфраструктуре, 
2. унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 
3. превентивно-промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја, 
4. техничко опремање јединица саобраћајне полиције. 
 
III - Активности за реализацију Програма у 

2017. години: 
 
1. Наставак активности започетих по Програму 

унапређења безбедности саобраћаја у 2016. години: 
   
1.1 Услуге едукације младих возача узраста 18-20 

година са пробним возачким дозволама у центру   
Навак ................................................... 232.320,00 динара, 

1.2 Реконструкција тротоара у зонама школа, 
вртића, здравствених установа и друго..6.100.000,00 
динара, 

1.3 Израда пројеката за постављање ЛЕД дисплеја 
и портала ............................................... 40.000,00 динара, 

1.4 Превоз за лица на едукацију у „Навак“ 
............................................................... 100.000,00 динара, 

1.5 Израда пројекта "зона школе" за  14 школа 
поред државних путева .................. 1.100.000,00 динара, 

1.6 У функцији безбедности деце набавка 
светлећих торби ................................  339.000,00 динара, 

1.7 У функцији безбедности тракториста набавка 
ротационих светала за тракторе ........ 325.000,00 динара, 

1.8 У функцији безбедности бициклиста набавка 
опреме за бициклисте .......................... 52.250,00 динара. 

 



28.12.2016.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 15                                     
 

 

161 

Активности Програма у 2017. години: 
 
1. Поправка саобраћајне инфраструктуре   
1.1 Поправка потапајућих стубића у Улици мајке 

Југовића .............................................. 700.000,00 динара, 
1.2 Увођење система рент-а бајк (јавно приватно 

партнерство) .................................................. 0,00 динара, 
1.3 Израда пројекта за постављање нестандардне 

вертикалне сигнализације ................ 200.000,00 динара, 
1.4 Израда пројекта "зона школе" за школе на 

општинским путевима ...................... 200.000,00 динара, 
1.5 Измене и допуне пројекта "Саобраћајна 

сигнализација за део улица у Крушевцу" ..... 400.000,00 
динара, 

1.6 Израда пројекта за санацију опасних места 
нискобуџетним мерама ..................... 180.000,00 динара, 

1.7 Израда пројекта саобраћајне сигнализације са 
бициклистичким стазама за Улицу кнеза Милоша и 
Улицу Аеродромску ............................ 40.000,00 динара. 

   
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања  
2.1 Извођење представе на тему саобраћаја у 

позоришту, по школама и у вртићима ........... 100.000,00 
динара, 

2.2 Услуге организовања радионица за повећење 
безбедности младих у саобраћају у сарадњи са 
ватрогасном јединицом .................. 300.000,00 динара, 

2.3 Услуге едукације младих од стране особа која 
су инвалидност стекли у саобраћајним несрећама 
.............................................................. 150.000,00 динара, 

2.4 Услуге едукације родитеља применом бустер и 
беби седишта ..................................... 200.000,00 динара, 

 
Услуге едукације безбедности у саобраћају деце 

млађег узраста: 
2.5 Услуге организовања догађаја и спровођење 

кампање са промотивним материјалима за повећење 
безбедности предшколаца у саобраћају ....... 150.000,00 
динара, 

2.6 Услуге организовања догађаја и спровођење 
кампање са промотивним материјалима за повећење 
безбедности основаца у саобраћају .... 150.000,00 динара, 

 
Услуге едукације безбедности у саобраћају за 

младе: 
2.7 Услуге организовања догађаја и спровођење 

кампање са промотивним материјалима за повећење 
безбедности младих у саобраћају ... 150.000,00 динара, 

2.8 Услуге организације и реализације квиз 
такмичења у саобраћају са матурантима средњих 
школа .................................................. 150.000,00 динара, 

 
Услуге едукације учесника у саобраћају:  
2.9 Услуге организовања догађаја и спровођење 

кампање са промотивним материјалима за повећење 
безбедности мотоциклиста у саобраћају .... 150.000,00 
динара, 

2.10 Услуге организовања догађаја и спровођење 
кампање са промотивним материјалима за повећење 
безбедности бициклиста у саобраћају ........ 150.000,00 
динара, 

2.11 Услуге организовања догађаја и спровођење 
кампање са промотивним материјалима за повећење 
безбедности тракториста у саобраћају ........ 150.000,00 
динара 

2.12 Услуге организовања догађаја и спровођење 
кампање са промотивним материјалима за безбедно 
понашање пешака у саобраћају старосне групе 65+ 
.............................................................. 150.000,00 динара. 

  
3. Превентивно-промотивне активности из 

области безбедности саобраћаја:  
3.1 У функцији безбедности деце-набавка седишта 

за децу .....…................…………....... 800.000,00 динара, 
3.2 У функцији безбедности свих учесника у 

саобраћају-штампарске услуге ........ 100.000,00 динара, 
3.3 У функцији безбедности тракториста набавка 

рефлектујућих трака за контролно обележавање 
прикључних машина и самих трактора ........ 300.000,00 
динара, 

3.4 У функцији безбедности бициклиста-набавка 
опреме за бициклисте ......................... 50.000,00 динара, 

3.5 Куповина времена телевизијског програма за 
емитовање промотивних спотова и праћења активности 
Савета за безбедност саобраћаја ... 1.500.000,00 динара, 

3.6 Подршка такмичењима деце основних и средњих 
школа за најбоље литерарне, ликовне, музичке, видео и 
друге радове који промовишу безбедно коришћење 
путева и улица ........................................... 50.000,00 динара, 

3.7 У функцији безбедности предшколаца-набавка 
светлећих  привезака ......................... 250.000,00 динара, 

3.8 У функцији безбедности пешака-набавка 
светлећих оковратника ..................... 500.000,00 динара, 

3.9 Израда веб-сајта и промотивно-едукативног 
материјала (у електронском облику) ............. 300.000,00 
динара, 

3.10 Подршка такмичењу деце у области 
безбедности саобраћаја ("Шта знаш о саобраћају") 
.............................................................. 200.000,00 динара, 

3.11 Подршка организацији семинара (простор и 
сл) ........................................................ 100.000,00 динара.   

 
4. Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције које контролишу и регулишу саобраћај на 
путевима:  

4.1 Комплет уређаја за детекцију возача под 
дејством наркотика ........................... 840.000,00 динара, 

4.2 Опрема за асистенције при уклањању 
последица саобраћајних незгода ...... 550,000,00 динара, 

4.3 Набавка возила .................. 2.500.000,00 динара. 
 
IV - Финансирање 
 
Оријентациони трошкови за реализацију Програма 

износе:  
наставак активности из 2016. године - 8.288.570,00 

динара,  
планирана средства за 2017. годину - 11.710.000,00 

динара,  
укупно 19.988.570,00 динара, а носилац реализација 

активности је Градска управа града Крушевца. 
 
Средства за реализацију Програма обезбеђена су: 
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1. из буџета града Крушевца за 2017. годину - 
наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене чл. 
18. Закона о безбедности сабраћаја на путевима и 

2. из осталих прихода. 
  
V - Извештавање 
 
По истеку календарске године Савет за безбедност 

саобраћаја на путевима ће сачинити извештај о 
реализацији Програма, и о томе обавестити Градско 
веће града Крушевца. 

 
VI  - Овај Програм објавити у „Службеном листу 

града Кршевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  344-975/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
466 
На основу тачке I Одлуке о образовању Локалног 

савета за запошљавање („Сл. лист општине Крушевац“ 
бр. 2/04, 5/04, 1/05, 6/05, 2/06 и 4/07) и („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08) и чл. 48. Статута града  Крушевца“ 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 , 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 20.12.2016. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ 

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:  
1. Јасмина Палуровић, дужности заменика председника 

Локалног савета за запошљавање; 
2. Жарко Анђелковић, дужности члана Локалног 

савета за запошљавање; 
3. Небојша Пауновић, дужности члана Локалног 

савета за запошљавање; 
4. Бојан Бјелановић, дужности члана Локалног 

савета за запошљавање. 
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ:  
1. Весна Лазаревић, заменик градоначелника, за 

заменика председника Локалног савета за запошљавање 
2. Иван Анђелић, начелник Градске управе, за 

члана Локалног савета за запошљавање; 
3. Милош Ненезић, члан Градског већа, за члана 

Локалног савета за запошљавање; 
4. Драгоје Раичевић, члан Градског већа, за члана 

Локалног савета за запошљавање. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  022-311/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

467 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 20.12.2016. године, донело је _ 
___________________ 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНОГ 

САВЕТА 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:   
1. Јасмина Палуровић, дужности заменика председника 

Привредног савета 
2. Бојан Цветковић, дужности члан Привредног савет 
3. Stuart Wootton, дужности члана Привредног савета 
4. Милош Исаиловић, дужности члана Привредног 

савета. 
 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ: 
 
1. Весна Лазаревић, заменик градоначелника, за 

заменика председника Привредног савета  
2. Милош Ненезић, генерални директор Трајал 

корпорација АД Крушевац, за члана Привредног савета  
3. Тimоthy Grilliot,  директор „Cooper Tire & Rubber 

Company Serbia“ доо за члана Привредног савета  
4. Зоран Трнавац, директор „DS SMITH PACKAGING“ 

ДОО Крушевац, за члана Привредног савета. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
       

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 011-30/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
468 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

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

дана 20.12.2016. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ 

ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТE  ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА 
       
 I - У Решењу Градског Већа града Крушевца  о 

образовању  Комисије за решавање захтева за накнаду 
штете од елементарних непогода III број: 325-169/2016 
од 19.09.2016. године ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 11/16 ), тачка I,  мења се и то:  

- под редним бројем 2. уместо Зорица Станковић - 
члан Градског већа града Крушевца, именује се Драгоје 
Раичевић, члан Градског већа града Крушевца, члан. 
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II - Oво Решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III  Број:  325-177/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
469 
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима  

("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 15. став 1. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 5/2013 – пречишћен текст и 12/16) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 20.12.2016. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора „Дирекције за урбанизам и изградњу“ ЈП 
Крушевац VI/1 број 4971–03/16 од 17.11.2016. године 
којом је утврђен Ценовник услуга Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац.  

 
II - Решење ће се примењивати од дана добијања 

сагласности Градског већа града Крушевца. 
 
III  - Ово Решење са ценовником објавити у 

"Службеном листу града Крушевца". 
 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 38-3/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
* 

*               * 
 

На основу члана 25. Статута Дирекције за 
урбанизам и изградњу ЈП Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 6/13 и 9/2015),  

Надзорни одбор је дана 17.11.2016. године утврдио 
 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА 
 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ  КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Ценовником услуга Јавног предузећа за урбанизам и 

пројектовање (у даљем тексту: „Предузеће“) дефинисане су 
цене за израду урбанистичких планова, урбанистичко-
техничке документације, израду и контролу техничке 
документације  и остале стручне услуге.  

 
Члан 2. 

 
Ценовником услуга обухваћени су послови из 

делатности, овлашћења и референтности Предузећа и то: 

I – ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА   
1. Генерални урбанистички план 
2. План генералне регулације 
3. План детаљне регулације 
 
II – ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО–ТЕХНИЧКЕ 
      ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
1. Урбанистички пројекат 
2. Пројекат парцелације 
3. Пројекат препарцелације 
4. Елаборат геодетских радова за исправку 

границе суседних парцела и спајање суседних парцела 
истог власника 

 
III - УСЛУГЕ НА ИЗРАДИ И КОНТРОЛИ 
      ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   
1. Израда техничке документације 
2. Контрола техничке документације 
 
IV – ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ  
1. Стручни надзор 
2. Технички преглед објеката 
3. Инвестиционе (консалтинг) услуге 
4. Стручна мишљења и информације 
5. Израда техничких услова 
6. Израда плана размештаја мањих монтажних и 

других покретних објеката и уређаја на јавној површини 
7. Израда пројекта комасације 
8. Израда елемената за припрему предлога одлука 

о изради урбанистичких планова 
9. Анализа критеријума могућих утицаја програма 

и планова на животну средину 
10. Остале услуге 
 
I - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 
 

Члан 3.  
Цене израде урбанистичких планова из члана 2. ове 

Одлуке односе се на:  
1. Генерални урбанистички план 
2. План генералне регулације 
3. План детаљне регулације  
Проценти учешћа појединих фаза припреме, израде 

и верификације урбанистичких планова у односу на 
укупну утврђену цену могу бити: 

 
1. Предаја документације носиоцу израде 

планског документа за Рани јавни увид  
 (верификација).................................................... 15% 

2. Предаја Нацрта плана носиоцу израде 
планског документа, (предаја за јавни увид и 
верификацију) .....................................................  70% 

3. Завршетак јавног увида, стручне расправе и 
презентације, поступање по примедбама и 
предаја предлога Плана за скупштинско 
доношење............................................................. 10% 

4. Доношење Плана и предаја 
елабората............... 5% 
 
Одредбама Уговора са оснивачем или наручиоцем 

посла процентуално учешће може бити и другачије 
опредељено. 
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1. Генерални урбанистички план 

 
Члан 4. 

 
Цена за ове послове утврђује се калкулативним 

путем множењем површине обухваћене планом са 
јединичном ценом и корекционим коефицијентом.  

Утврђена јединична цена по хектару површине 
износи 4.000,00 дин. 

Вредност корекционог коефицијента се креће од 
0,75 – 4,0, а зависи од површине обухваћене планом и 
од сложености посла. 

 
2. План генералне регулације 

 
Члан 5. 

 
Цена за ове послове утврђује се калкулативним 

путем множењем површине обухваћене планом са 
корекционим коефицијентом и јединичном ценом.  

Утврђена јединична цена по хектару површине 
износи 15.000,00 дин. 

Вредност корекционог коефицијента се креће од 
0,5 – 5,0, а зависи од површине обухваћене планом и од 
сложености посла. 
 

Почетна површина  
у хектарима 

Корекциони  
коефицијент 

До 40 5,0 
40 – 60 4 
60 – 100 3 
100 – 150 2 
150 – 200 1 
200 – 400 0,8 
400 – 500 0,6 
Преко 500 0,5 

 
Овако добијена цена коригује се у односу на значај 

подручја плана, сложеност решавања проблема, фактора 
ограничења, изграђености и сл. коефицијентом у распону 
од 0,8 до 2.   

 
3. План детаљне регулације 

 
Члан 6. 

 
Цена за ове послове утврђује се калкулативним 

путем множењем површине обухваћене планом са 
корекционим коефицијентом и јединичном ценом. 

Утврђена јединична цена по хектару површине 
износи 40.000,00 дин. 

Вредност корекционог коефицијента се креће од 
0,5 – 5,0, а зависи од површине обухваћене планом и од 
сложености посла.   

Почетна површина Корекциони  
коефицијент 

До 2 хектара 5,0 
2-5 4 
5-10 3 
10-15 2 
15-30 1 
30-50 0,8 
50-100 0,7 
100-200 0,6 

Преко 200 0,5 
Овако добијена цена коригује се у односу на значај 

подручја плана, сложеност решавања проблема, фактора 
ограничења, изграђености и сл. коефицијентом у распону 
од 0,8 до 3,0.  

 
Члан 7. 

 
Израда документације из чланова 4., 5. и 6. врши се 

по фазама израде урбанистичких планова, што ће се 
прецизирати уговором. Израда почиње након достављања 
документације неопходне за израду плана.  

 
Члан 8. 

 
У цену израде урбанистичких планова урачунато је 

ангажовање стручних радника код тумачења, презентације и 
излагања плана приликом стручне контроле и усвајања плана. 

У цену израде урбанистичких планова није урачуната 
израда катастарско-топографских планова, као ни 
прибављање услова од имаоца јавних овлашћења.  

 
II -  ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО–ТЕХНИЧКЕ  
                     ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

1. Урбанистички пројекат 
 

Члан 9. 
 

Цена израде урбанистичког пројекта утврђује се према 
површини парцела које су предмет урбанистичког пројекта и 
сложености посла, односно, калкулативним путем множењем 
цене из табеле 1. са корекционим коефицијентом. 

 
табела 1. 
  

површина 
парцеле 

(ари) 
Цена у динарима 

до 10  100.000,00 дин. 
(почетна цена) 

од 10 до 50  4.000,00 дин./ар  
(додаје се на почетну цену) 

преко 50  2.000,00 дин./ар  
(додаје се на почетну цену) 

 
Овако добијена цена коригује се у односу на сложеност 

решавања проблема, фактора ограничења, намене и сл. 
коефицијентом у распону од 0,80 – 2,00. 

 
Напомена: Цена израде Урбанистичког пројекта не 

обухвата израду идејног решења објеката  нити израду 
катастарског – топографског плана. 

 
2. Пројекат парцелације 

 
Члан 10. 

 
Цена израде пројекта парцелације утврђује се према 

броју новоформираних парцела калкулативним путем 
множењем јединичне цене са корекционим 
коефицијентом. 

Јединична цена пројекта парцелације којим се 
формирају 2 (две) парцеле износи 15.000,00 дин. 
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Јединична цена пројекта парцелације којим се 
формирају од 3 (три) до 6 (шест) парцела износи 20.000,00  
динара. 

Јединична цена пројекта парцелације којим се 
формирају укупно од 7 (седам) до 10 (десет) парцела 
износи 25.000,00 динара. 

Јединична цена пројекта парцелације којим се 
формирају укупно од 11 (једанаест) до 20 (двадесет) 
парцела износи 35.000,00 динара. 

Јединична цена пројекта парцелације којим се 
формирају укупно 21 (двадесет једна) и више парцела 
износи 40.000,00 динара. 

Коефицијент корекције зависи од сложености посла и 
креће се од 0,75-2,00. 

 
Напомена: Цена израде Пројекта парцелације не 

обухвата израду катастарско-топографског плана нити 
Пројекта геодетског обележавања. 

 
3. Пројекат препарцелације 

 
Члан 11. 

 
Цена израде пројекта препарцелације утврђује се 

према броју новоформираних парцела калкулативним 
путем множењем јединичне цене са корекционим 
коефицијентом. 

Јединична цена пројекта препарцелације којим се 
формирају до 2 (две) парцеле износи 15.000,00 дин. 

Јединична цена пројекта препарцелације којим се 
формирају од 3 (три) до 6 (шест) парцела износи 20.000,00 
дин.. 

Јединична цена пројекта препарцелације којим се 
формирају укупно од 7 (седам) до 10 (десет) парцела 
износи 25.000,00 дин.. 

Јединична цена пројекта препарцелације којим се 
формирају укупно од 11 (једанаест) до 20 (двадесет) 
парцела износи 35.000,00 дин.. 

Јединична цена пројекта препарцелације којим се 
формирају укупно 21 (двадесет једна) и више парцела 
износи 40.000,00 дин. 

 
Коефицијент корекције зависи од сложености посла и 

креће се од 0,75-2,00. 
 
Напомена: Цена израде Пројекта препарцелације не 

обухвата израду катастарско-топографског плана нити 
Пројекта геодетског обележавања. 

 
4. Елаборат геодетских радова за исправку  

границе суседних парцела и спајање суседних  
парцела истог власника 

 
Члан 12. 

 
Цена израде елабората се утврђује на основу броја 

парцела тако да цена за техничку обраду 2 (две) парцеле 
износи 15.000,00дин. 

Укључивањем сваке следеће парцеле цена се увећава 
за 25% од почетне цене. 

Уколико је укупан број парцела већи од 10, за сваку 
следећу (преко 10) цена се увећава за 15%. 

Коефицијент корекције зависи од сложености посла и 
креће се од 0,75-1,50. 

 

 
 
 

5. Технички услови 
 

Члан 13. 
 

За обраду техничких услова за трасе инфраструктурне 
мреже цена се одређује на основу почетне цене за све 
дужине до 100м и износи: 

 
Дужина (м¹) Цена (динара) 

До 100 12.000,00 
 
За веће дужине цена се увећава према следећем 

критеријуму: 
 
табела 2. 
 
Дужина (м¹) Цена (динара) 

од 100 до 500 50 дин/ м¹ се додаје на 
почетну цену 

од 500 до 1000 30 дин/ м¹ се додаје на 
почетну цену 

преко 1000 20 дин/ м¹ се додаје на 
почетну цену 

 
За обраду техничких услова за инфраструктурне 

објекте цена се формира према броју објеката и то: 
 
табела 3.   

број објеката цена 
(динара/објекту) 

до 5 25.000,00 
од 5 до 15 15.000,00 
преко 15 7.500,00 

 
III - ИЗРАДА ПЛАНА РАЗМЕШТАЈА МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ 
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ 

 
Члан 14. 

 
Цена за ове послове утврђује се калкулативним 

путем множењем утврђене јединичне цене са 
корекционим коефицијентом.  

Утврђена јединична цена  износи 120.000,00 дин. 
Вредност корекционог коефицијента се креће од    

0,1-2,5, а зависи од сложености посла и обухвата плана.  
 

IV - УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – УСЛУГЕ 

ПРОЈЕКТОВАЊА 
 
1. Израда техничке документације - пројекти  
      високоградње 

 
Члан 15. 

 
Цена израде пројеката високоградње утврђује се на 

нивоу постотка од инвестиционе вредности изградње 
објекта (метода А), односно јединичне цене по м² бруто 
површине објекта (метода Б). Инвестициона вредност 
објекта добија се обједињавањем трошкова грађевинских 
радова, занатских радова, унутрашњих инсталација и 
уграђене опреме који су приказани у табели 4. Одабир по 
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којој ће се методи израчунавати цена техничке 
документације зависи од пословне политике предузећа. 

 

 
 

табела 4. 
 

Метода А Метода Б 
инвестициона 

вредност објекта 
(динара) 

% за 
израду пројекта 

нето површина 
објекта 

(м²) 

цена израде 
пројекта  

(м²/динара) 
до 5.000.000,00 1.75 до 100  до 600,00  

до 25.000.000,00 1.50 од 100 до 500  до 500,00  

до 50.000.000,00 1.25 од 500 до 1.000  до 450,00  

до 100.000.000,00 1.00 од 1,000 до 2.000  до 400,00  

преко 100.000.000,00 0.75 преко 2.000  до 350,00  

*коефицијент корекције "к" од 0,30-1.50 
 
*коефицијент корекције "к" се користи за увећање, односно умањење цене техничке документације у 

зависности од заступљености елабората који су саставни део пројектне документације.  
Вредност коефицијента корекције к = 1,0 се примењује за израду Пројекта за грађевинску дозволу- ПГД, који садржи 

– архитектонски пројекат, пројекат конструкције, пројекат инсталација унутрашњег развода водовода и канализације и 
пројекат електричних инсталација. 

 
 

Члан 16. 
 

Цене израде пројеката из табеле 4.  се односе на 
мање сложене објекте у односу на техничке захтеве, 
садржај, учешће и број стручних сарадника који раде на 
изради пројекта. 

Према наведеном критеријуму дефинишу се цене 
израде пројеката по категоријама сложености и то: 

 
I категорија сложености 

 

Члан 17. 
 

Цена израде пројеката ове категорије сложености 
се одређује према табели 4. 

 
Члан 18. 

 
У I категорију спадају најједноставније приземне 

зграде привременог и трајног карактера без преградних 
зидова, као што су на пример: 

- једноставни приземни објекти, једнотрактни, 
мањих распона, са најједноставнијим инсталацијама и 
конструкцијама. 

 
II категорија сложености  

 

Члан 19. 
 

Цена израде пројеката ове категорије сложености 
увећава се до 10% у односу на I категорију односно 
цене из табеле 4.  

Члан 20. 
 

У II  категорију спадају једноставни објекти са 
једноставном организацијом функције, са једноставним 
инсталацијама и конструкцијама као што су на пример:  

- једноставне приземне стамбене зграде, 
- једноставне приземне административне зграде, 
- једноставне приземне индустријске зграде, 

- индустријске хале са једнаким елементима, без 
кранова и са једноставним елементима опреме 

III категорија сложености  
 

Члан 21. 
 

Цена израде пројекта ове категорије сложености 
увећава се до 20% у односу на I категорију односно 
цене из табеле 4.  

Члан 22. 
 

У III категорију спадају објекти с нормалним 
техничко-организацијским захтевима, уобичајеним 
инсталацијама и конструкцијама као што су нпр.: 

- спратне стамбене зграде до пет етажа без 
лифтова и без локала, продавнице и мале тржнице као 
самостални објекти, хале за индустрију, велики 
сервиси, радионице и сл., 

- хале с крановима и једнаким елементима 
(метална индустрија), 

- индустријски објекти са мање сложеним 
условима опреме, 

- школе без фискултурне сале, 
- административне зграде без сала за скупове. 

 
IV категорија сложености  

 

Члан 23. 
 

Цена израде пројекта увећава се до 30% у односу 
на I категорију, односно цене из табеле 4. 

 
Члан 24. 

 
У IV категорију спадају објекти са већим техничко-

организационим и архитектонским захтевима са сложеним 
инсталацијама и конструкцијама као што су нпр: 

- спратне административне зграде са мањим 
салама за скупове, 
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- мање амбуланте и диспанзери, 
- дечије установе, одмаралишта, јаслице и сл., 
- средње школе са фискултурним салама и 

интернати, 
- институти мањег значаја, 
- домови културе и клупске зграде са мањим 

дворанама, 
- мање кафане, ресторани и сл., 
- вежбаонице и мање фискултурне зграде, 
- мање тржнице и робне куће, 
- планинске куће, одмаралишта и сл., 
- мање аутобуске и железничке станичне зграде, 
- јавна купалишта без пливачког базена и 

физиотерапије, 
- хотели и мотели без ресторана и кухиње, 
- индустријске хале са тешким крановима и 

неједнаким елементима, 
- индустријски објекти са сложеним условима опреме, 
- црквени објекти мање сложености, 
- склоништа основне заштите до  200 особа. 
 
V категорија сложености  

 

Члан 25. 
 

Цена израде пројекта увећава се до 50% у односу 
на I категорију, односно цене из табеле 4. 

 
Члан 26. 

 
У V категорију спадају објекти са веома сложеним 

техничко-организационим и великим архитектонско-
уметничким захтевима, са веома сложеним 
инсталацијама и конструкцијама као што су на пример: 

- стамбене зграде са више од 10 надземних 
етажа, са пословним простором и другим наменама, 

- вишеспратне административне зграде са већим 
салама за скупове, 

- посебне градске поликлинике, диспанзери и све 
здравствене установе, веће библиотеке са читаоницама, 
веће кафане, ресторани и сл., 

- веће тржнице и робне куће, 
- мале болнице и санаторијуми, 
- више школе, факултети и институти са 

амфитеатрима, 
- спортске дворане, 
- јавна купалишта са пливачким базеном и 

физиотерапијом, 
- домови културе и клупске зграде са већим 

дворанама, 
- хотели и мотели са рестораном и кухињом, 
- фудбалски, атлетски и остали непокривени 

стадиони (само објекти високоградње), 
- специјалистичке лабораторије и институти, 
- веће аутобуске и железничке станичне зграде, 
- музеји, изложбене дворане и павиљони, 
- обичне зграде за радио и телевизију, 
- јавне гараже и бензинске станице са пратећим 

садржајима, 
- цркве са сложеном конструкцијом и крематаоријуми, 
- склоништа капацитета преко 200 особа. 

 
1.1.  Идејно решење (ИДР) 
 

Члан 27. 
 

Цена за израду идејног решења износи 35% од 
вредности цене за израду пројекта за грађевинску 
дозволу. 

Члан 28. 
 

Цена за израду оријентационог предмера и 
предрачуна радова износи 10% од вредности цене за 
израду пројекта за грађевинску дозволу. 

 
1.2. Идејни  пројекат (ИДП) 

 
Члан 29. 

 
Цена за израду идејног пројекта износи 75% од 

вредности цене за израду пројекта за грађевинску дозволу. 
 
1.3. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)  

 
Члан 30. 

 
Цена за израду пројекта за грађевинску дозволу 

утврђује се према табели 4. уз примену коефицијента 
корекције 1,0 и у односу на категорију сложености.  

 
1.4. Пројекат за извођење (ПЗИ) 

 
Члан 31. 

 
Цена за израду пројекта за извођење износи 125% 

од вредности цене за израду пројекта за грађевинску 
дозволу. 

 
1.5. Пројекат изведеног објекта (ПИО) 
 

Члан 32. 
 

Цена за израду пројекта изведеног објекта износи 
50% од вредности цене за израду пројекта за 
грађевинску дозволу. 

 
        1.6. Пројекат уклањања објекта 
 

          Члан 33. 
 

Цена за израду пројекта рушења  износи 50% од 
вредности цене за израду пројекта за грађевинску 
дозволу. 

 
2. Елаборат енергетске ефикасности 

      
Члан 34. 

 
Цена израде елабората енергетске ефикасности 

израчунава се према табели: 
 

Врста зграда  
Нове и 

постојеће 
зграде 

Стамбени објекти 
(динара/ м²) 

Пословни 
објекти 
(динара/ м²) 
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П≤100м2 

100<П≤200м2 

200<П≤300м2 

300<П≤2000м2 

П>2000м2 

П>од 5000м2 

 

6000 - основна цена 

6000+60/м2 

12000+48/м2 

18000+36/м2 

24000+24/м2 

30000+12/м2 

 

6000 - основна цена 

6000+72/м2 

12000+60/м2 

18000+48/м2 

24000+36/м2 

30000+18/м2 

 
3. Елаборат противпожарне заштите 

 
Члан 35. 

 
Цена израде елабората заштите од пожара за идејне 

пројекте и пројекте за грађевинску дозволу износи 
180,00 дин./м2.  

Коефицијент корекције зависи од сложености 
посла и креће се од 0,7-1,3. 

 
2.  Израда техничке документације  - Пројекти 

нискоградње 
 
2.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине и 

објекти 
 
Цена израде пројекта се утврђује на основу табеле: 
 
табела 5 

 
5% од процењене вредности  
изградње која износи до...................... 1.000.000,00 дин. 
4,5% од процењене вредности 
изградње која износи до...................... 2.000.000,00 дин. 
4,0% од процењене вредности 
изградње која износи до...................... 10.000.000,00 дин. 
3,0% од процењене вредности 
изградње која износи до...................... 20.000.000,00 дин. 
2,5% од процењене вредности 
изградње која износи преко................ 20.000.000,00 дин. 

 
Трошкови прибављања геодетских подлога и 

претходне документације неопходне за израду 
пројеката нису обухваћени ценом. 

 
2.1.1. Идејни  пројекат (ИДП) 
 

Члан 37. 
 

Цена за израду идејног пројекта износи 75% од 
вредности цене за израду пројекта за грађевинску дозволу. 

 
2.1.2. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)  
 

Члан 38. 
 
Цена за израду пројекта за грађевинску дозволу 

утврђује се према табели 5. уз примену коефицијента 
корекције 1,0 и у односу на категорију сложености  

 
2.1.3. Пројекат за извођење (ПЗИ) 
 

Члан 39. 
 

Цена за израду пројекта за извођење износи 125% 
од вредности цене за израду пројекта за грађевинску 
дозволу. 

 
2.1.4. Пројекат изведеног објекта (ПИО) 
 

Члан 40. 
 
Цена за израду пројекта изведеног објекта износи 

50% од вредности цене за израду пројекта за 
грађевинску дозволу. 

Члан 41. 
 
У зависности од обима и сложености пратећих 

садржаја који се пројектују, односно чине саставни део 
саобраћајнице и саобраћајних објеката (инфраструктурни 
објекти, сигнализација, геодетски радови и сл.) цена из 
табеле се увећава од 15% до 100% (обим и ниво 
сложености и учешћа и број стручних лица на изради 
пројекта). 

Ова цена се формира у зависности од фазе 
техничке документације која се израђује (генерални 
пројекат, идејни пројекат, идејно решење, пројекат за 
грађевинску дозволу, извод из пројекта,  пројекат за 
извођење радова, пројекат изведеног објекта, измена 
дела пројекта и др.).  

 
2.2. Израда техничке документације саобраћајне 
       сигнализације  

Члан 42. 
 
Цена израде техничке документације саобраћајне 

сигнализације одређује се у односу на инвестициону 
вредност опреме и радова и обрачунава се према табели 5. 

 
2.3. Израда пројекта привремене саобраћајне 
       сигнализације и опреме за време извођења  
       радова 
 

Члан 43. 
 
Почетна цена израде пројеката износи 10.000,00 

динара, а може се кориговати у зависности од броја 
саобраћајница које су обухваћене режимом саобраћаја. 

 
Коефицијент корекције зависи од сложености 

посла и креће се од 1,0-5,0. 
    
3. Овера техничких докумената везаних за 
    пројектовање саобраћајне сигнализације путева  
    и улица   
 

Члан 44. 
 
 Цена овере техничких докумената саобраћајне 

документације путева и улица који временски и 
законски нису усклађени креће се у распону од 
15.000,00 до 35.000,00 дин. по пројекту. 

  
4. Израда техничке документације за објекте 
    комуналне инфраструктуре  
 

Члан 45. 
 
У пројекте комуналне инфраструктуре спадају: 
- водоводне инсталације, прикључци и објекти 

(резервоари, црпне станице и сл.) 
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- кишна и фекална канализација, 
- електроинсталације и објекти (далеководи, 

нисконапонски водови, трафостанице, јавна расвета), 
- ТТ инсталације и објекти, 
- гасоводи и објекти (мернорегулационе станице), 
- топловоди и објекти (топлотне станице и коморе). 
 

Члан 46. 
 
Цене за израду пројекта односе се на појединачне 

пројекте уз примену критеријума из табеле 5. (цене 
постотка за саобраћајнице). 

Члан 47. 
 
Почетна цена из табеле 5. може се увећати до 50% 

у зависности од техничке сложености, садржаја, 
обједињавања пројеката инсталација, услова терена и 
теренских и геодетских радова. 

 
5. Посебни комунални објекти 
 

Члан 48. 
 
Цена израде пројекта за посебне комуналне објекте 

(гробља, пијаце, депоније, рециклажни центри, трансфер 
станице, уређаји за отпадне воде и сл.) обрачунава се 
обједињавањем критеријума за објекте нискоградње 
(саобраћајнице, комунална инфраструктура, партерно 
уређење и озелењавање) и високоградње. 

 
6. Партерно уређење и озелењавање  
 

Члан 49. 
 
Цена израде пројекта партерног уређења утврђује се 

према површини која је предмет уређења  и сложености 
посла, одн. калкулативним путем множењем цене из табеле 
са корекционим коефицијентом.  

 
табела 6. 
 

површина парцеле 
(ари) 

цена 

до 10 40.000,00дин  (почетна цена) 

од 10 до 50 2.000,00дин/ар (додаје се на почетну 
                             цену) 

преко 50 1.500,00дин/ар (додаје се на почетну 
                            цену) 

 
Овако добијена цена коригује се у односу на 

сложеност решавања проблема, посебних услова, 
конфигурације терена и сл. коефицијентом у распону 
од 0,80 – 3,00. 

 
V - ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА 
 

Члан 50. 
 
Цене услуге вршења техничке контроле пројекта 

односи се на пројекте који су урађени код других 
пројектантских организација.  

Цена вршења техничке контроле пројекта утврђује 
се на основу критеријума за израду техничке 
документације, с тим што иста износи 10-15% износа 
од цене израде пројеката за исте садржаје. 

 
VI - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 
 
1. Израда годишњег програма радова на одржавању, 

заштити, изградњи и реконструкцији јавних путева 
 

Члан 51. 
 

Цена израде годишњег програма радова на одржавању, 
заштити, изградњи и реконструкцији јавних путева износи: 

1.1. За зимски период .......................150.000,00 дин. 
1.2. За летњи период  .......................150.000,00 дин. 
2. Израда средњорочног плана изградње и 

реконструкције, одржавања и заштите јавних путева  
 

Члан 52. 
 

Цена израде средњорочног плана изградње и 
реконструкције, одржавања и заштите јавних путева износи: 

2.1. За зимски период ................... 150.000,00 дин. 
2.2. За летњи период ..................... 150.000,00 дин. 
 
3. Услуге вршења јавних овлашћења управљача 

јавних путева   
Члан 53. 

 
Цене вршења услуга управљача јавних путева 

дефинисане су у табели 7. 
 
Р. 
бр. 

Услуге Цена 
(у дин.)  

1. 
 
Вршење стручног надзора над 
изградњом, реконструкцијом, 
одржавањем и заштитом јавног пута 

 
2% од  
инвестиционе 
вредности 
(најмање   
10.000,00 дин.)

2. Издавање саобраћајно техничких 
услова 15.000,00 дин. 

3. Издавање сагласности за изградњу 
односно реконструкцију прикључка 
на јавни пут 10.000,00 дин. 

4. Издавање сагласности за грађење, 
односно постављање инфраструктурних 
водова на јавном путу 10.000,00 дин. 

5. Издавање сагласности за измену 
саобраћајних површина пратећих 
садржаја јавног пута 10.000,00 дин. 

6. Издавање сагласности за одржавање 
спортске или др. манифестације на 
јавном путу 10.000,00 дин. 

7. Издавање посебне дозволе за 
обављање ванредног превоза на 
јавном путу  10.000,00 дин. 

8. Издавање одобрења за постављање 
рекламних табли, рекламних паноа, 
уређаја за сликовно или звучно 
обавештавање или оглашавање на 
јавном путу или поред јавног пута 10.000,00 дин. 

9. Дозвола за пролазак ванстандардних 
возила 10.000,00 дин. 

10. Издавање техничких услова и 
сагласности за раскопавање јавних 
површина 10.000,00 дин. 

11. Издавање сагласности за постављање 10.000,00 дин. 
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рекламних табли, летњих башти и сл. 
на јавној површини  
 
4. Одржавање саобраћајне сигнализације на 
    путевима и улицама 

 
Члан 54. 

 
Послови на утврђивању штетних радњи на 

саобраћајној сигнализацији и опреми, идентификацији 
прекршиоца, вођењу управног поступка и евиденцији 
износи 2.100,00дин./часу. 

Редовни преглед саобраћајне сигнализације јавних 
путева 83,00дин/км 

Сезонски прегледи саобраћајне сигнализације 
јавних путева (2 пута годишње) износи 364,00дин/км 

Ванредни прегледи саобраћајне сигнализације 
јавних путева износи  37.500,00дин  

Израда разних техничких решења (предмера, понуде, 
по налогу инспектора, а коју оверава наручилац) из 
одржавања путева наплаћује се процентуално зависно 
од вредности радова 2-5%. 

Израда динамичких планова (процена рока извођења 
радова) износи 2% у зависности од вредности инвестиције. 

 
5. Израда динамичких планова за извођење 
    радова на путевима и улицама   
 

Члан 55. 
 
Цена израде динамичких планова за извођење 

радова на путевима и улицама износи 15.000,00 дин.  
 
VII - ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ  
 
1 - Израда подлога 
 

Члан 56. 
 

Снимање и израда катастарско-топографских и 
ситуационих планова 

 
табела 8. 
 

Врста радова 
Јединица 
мере 

Цена 
(у дин.) 

Катастарско-топографски 
план  
-за парцеле мање сложености 
-за парцеле веће сложености 

 
До 30ари 
До 30ари 

 
14.000,00 
22.000,00 

Катастарско-топографски 
план за парцеле 

Од 30 до 
50ари 30.000,00 

Катастарско-топографски 
план за парцеле 

Од 50 до 
75ари 42.000,00 

Катастарско-топографски 
план за парцеле 

Од 75ари до 
1хектара 60.000,00 

Катастарско-топографски 
план за парцеле - изграђено 1ха 80.000,00 
Катастарско-топографски 
план за парцеле - неизграђено 1ха 30.000,00 

 
У цену нису урачунати трошкови издавања 

података за парцеле од стране Републичког геодетског 
завода - Служба за катастар непокретности Крушевац. 

 

2 - Израда пројекта геодетског обележавања  
 

Члан 57. 
 

Цена израде пројекта геодетског обележавања за 
једну парцелу износи 12.500,00дин. (и то је основна 
цена), а за сваку следећу парцелу цена износи 50% од 
основне цене.  

Цена израде пројеката геодетског обележавања за 
Планове детаљне регулације износи 250.000,00дин. У 
зависности од сложености и обима посла цена се 
коригује фактором 0.75- 3.0. 

3 - Геодетски послови  
табела 9. 

 
Опис  Јединица 

мере 
Цена 

(у дин.) 
Обнова границе катастарске 
парцеле површине:     

1) до 30 ари Парцела 12.500,00 
2) веће од 30 ари, за сваки следећи ар a 200  
Обнова границе катастарске 
парцеле путева, пруга, канала 
или других уских парцела 

    

1) дужине до 100 m Парцела 12.500,00 
2) за сваки метар преко 100 m дужине m 90  
Идентификација парцеле са 
увиђајем на терену Парцела 5.000,00 

Спајање парцела  5.000,00  
Реализација пројекта 
парцелације/препарцелације за 
потребе формирања нове 
катастарске парцеле 

Парцела 
новог стања 10.500,00 

 
Реализација пројекта 
парцелације/препарцелације за 
потребе експропријације: 

    
 
до 100 преломних тачка 
експропријационе линије и 
пресечних тачака са границом 
катастарске парцеле 

Тачка 300 

 
за сваку следећу преломну тачку 
експропријационе линије и 
пресечну тачака са границом 
катастарске парцеле 

Тачка 200 

 
деоба парцеле (условна деоба и 
деоба према фактичком стању):     

1) за две парцеле новог стања Две парцеле 
новог стања 12.500,00 

2) за сваку следећу парцелу новог 
стања 

Парцела 
новог стања 5.000,00 

 
Снимање изграђених или 
дограђених објекта:     

1) површине до 150 m² у основи Објекат 12.500,00 
2) површине преко 150 до 500 m² у 
основи Објекат 20.000,00 

3) површине преко 500 m² у основи Објекат 25.000,00  
Мерење посебног дела објекта 
(етажирање) m² 5.000,00 
 
Промена на терену насталих 
уклањањем објекта или дела 
објекта 

Објекат/део 
објекта 3.000,00 

 Геодетско мерење вода:     
1) дужине до 50 m Вод 10.000,00  
2) за сваки метар вода преко 50 m 
дужине m 150 
 
Геодетско мерење прикључка на вод:     
1) дужине до 50 m Прикључак 5.500,00  
2) за сваки метар прикључка преко 
50 m дужине m 150 
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Обнова (обележавање) линије 
вода према подацима катастра 
водова: 

    

1) дужине до 100 m Вод 5.000,00  
2) за сваки метар вода преко 100 m 
дужине m 50 
 
Обнова (обележавање) линије 
вода према пројекту   

1) дужине до 100 m Вод 5.000,00 
2) за сваки метар вода преко 100 m 
дужине m 50 
 
Снимање и цртање подужног 
профила m 70 

VIII - ОСТАЛЕ ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ 
 
1. Стручни надзор 
 

Члан 58. 
 
Цена услуга вршења стручног надзора за објекте 

високоградње утврђује се према  укупној инвестиционој 
вредности објекта и износи од 1,5% до 2,5% у зависности 
од намене, материјалних трошкова и сложености објекта.  

Цена услуга вршења стручног надзора над 
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом 
јавног пута, за објекте нискоградње утврђује се према  
укупној инвестиционој вредности објекта и износи 2% 
(не мање од 10.000,00 дин).  

Цена услуга вршења стручног надзора редовног и 
периодичног одржавања саобраћајне сигнализације 
износи 2% (не мање од 10.000,00дин). 

Цена услуга вршења стручног надзора редовног 
одржавања светлосне саобраћајне сигнализације износи 
од 2%.(не мање од 10.000,00дин). 

 
2. Геодетски надзор   

 
Члан 59. 

 
Цена услуга вршења стручног геодетског надзора 

утврђује се на основу утрошеног времена и 
материјалних средстава и износи 1100 дин/часу. 

 
3. Надзор над системом јавне расвете  
 

Члан 60. 
 

Цена услуга вршења стручног надзора над системом 
јавне расвете утврђује се на основу утрошеног времена и 
материјалних средстава и износи 740дин/часу. 

 
  4.  Предмер и предрачун радова 
 

Члан 61.  
 

Цена услуге израде предмера и предрачуна за 
радове објеката високоградње, нискоградње, партерног 
уређења и свих других радова утврђује се на основу 
инвестиционе вредности и износи 1-2%.  

 
5. Процена вредности за инвестиционе радове 

 
Члан 62. 

 

Цена услуге израде процене вредности за 
инвестиционе радове износи 15.000,00 динара.  

 
6. Комисија за примопредају објекта  

 
Члан 63.  

 
Цена услуге учешћа стручних лица у раду комисије 

за примопредају изграђених објеката износи 15.000,00 
динара по члану.  

    
 7. Технички преглед објеката 

 
Члан 64. 

 
Цена вршења техничког прегледа објеката утврђује 

се према укупној инвестиционој вредности објекта и 
износи од 0,5% до 1,5% у зависности од намене и 
сложености објекта.  

 
8. Инвестиционе (консалтинг) услуге 

 
Члан 65. 

 
Инвестиционе (консалтинг) услуге ће се наплаћивати 

према врсти посла која се обавља: 
Уколико се на захтев и потребе инвеститора преко 

стручне службе предузећа обављају делимичне или 
комплетне инвестиционе услуге цена утврђена за 
пројектовање односно стручни надзор за одређену 
инвестицију се увећава:  

- до 60% за послове инвестиционе припреме 
(учешће у поступку прибављања локацијских услова, 
имовински послови, прикупљања сагласности, 
контрола пројеката, прибављања грађевинске дозволе, 
расписивање тендера и прибављање понуда за градњу, 
учешће у избору извођача радова, израда предлога 
одлука за инвеститора, право заступања инвеститора у 
реализацији градње);  

- до 40% за предају објекта на употребу 
(подношење захтева и учешће у раду на техничком 
пријему објекта, отклањању недостатака, израда коначних 
обрачунских ситуација, прибављање употребне дозволе). 

 
9. Стручна мишљења и информације 

 
Члан 66. 

 
Стручна мишљења и информације одређиваће се 

према минималној цени од 5.000,00 динара, а увећаваће се 
према сложености посла множењем са коефицијентом 
корекције 1,0 до 5,0. 

Стручна мишљења и информације о елементима за 
доношење одлуке о изради плана одређиваће се према 
минималној цени од 20.000,00 дин.  

Коефицијент корекције зависи од сложености посла 
и креће се од 0,75-2,50. 

Стручна мишљења и анализа критеријума у 
поступку одлучивања о потреби израде стратешке 
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процене утицаја плана/програма на животну средину, 
одређиваће се према минималној цени од 20.000,00дин.  

Коефицијент корекције зависи од сложености посла 
и креће се од 0,75-2,50. 

Учешће на изради акта о процени ризика у оквиру 
безбедности и здравља на раду износи 10.000,00 дин. по 
члану. 

Коефицијент корекције зависи од сложености 
посла и креће се од 0,75-2,50. 

 
11. Остале услуге 
 

Члан 67. 
табела 10. 
 

услуга цена 
(динара) 

Издавање потврда о изведеним радовима 2.000,00 
Извод из пројекта  5,000,00 
Издавање копија докумената 500,00 
Све врсте обавештења, потврда и сл. 2.000,00 
Израда тематских карата (у односу на 
формат или размеру) 2.500,00 

Израда презентација за инвестициона улагања  10.000,00 
Стручне услуге у организацији и изради 
инвестиционих тендера и аплицирања 5.000,00 

Скенирање цртежа великих формата:  
- црно-бело / м1 180,00 
- у боји / м1 300,00 
Скенирање документације А4 или А3 
формата:  

- црно-бело  8,00 
- у боји  16,00 
Плотовање документације на белом сатину у 
колору:   

- по /м2 230,00 

- по / м1 (формат 0,32м до 1,065м) 73,00 до 
245,00 

- пун колор /м2 1.200,00 
Фотокопирање: - црно-бело (А4,А3) 3,00 и 6,00 
Израда разних дописа, пријава, извештаја и др.  10.000,00 
Учешће техничких лица у поступку 
расписивања јавних набавки/по члану 10.000,00 

Додатна испорука пројекта /по примерку  3.000,00-    
15.000,00 

 
Коефицијент корекције зависи од сложености 

посла и креће се од 0,75-1,50. 
 

Члан 68. 
 

Све цене у ценовнику су без урачунатог пореза на 
додату вредност.  

 
Члан 69. 

 
Све специфичне делатности и послови/услуге који 

нису обухваћени овим Ценовником, наплаћиваће се према 
карактеру посла, у зависности од броја ангажованих 
стручних лица одговарајуће стручне спреме и 
квалификације по норма сату.  

Уколико је за реализацију појединих услуга потребна 
хитност или прековремени рад запослених, корекциони 
фактор може да се креће у распону од 1,1 до 2,0. 

 

Члан 70. 
 

Даном ступања на снагу овог Ценовника услуга 
престаје да важи Ценовник услуга Дирекције за 
урбанизам и изградњу ЈП Крушевац II/1 бр. 963-04/15 
од 13.03.2015. године. 

 
Члан 71. 

 
Овај Ценовник услуга ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Градског већа града 
Крушевца, а примењиваће се од 01.12.2016. године. 

 
470 
На основу члана 4. Правилника о додатној 

обаразовној, здравественој и социјалној подршци детету и 
ученику („Сл. гласник РС“ бр. 63/10) и члана 48. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 
и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОРГАНИЗОВАЊУ 
ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

I -  У Решењу о организовању додатне подршке за 
инклузивно образовање ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
2/13), у тачки I, после речи: „Предшколској установи 
„Ната Вељковић“ додати реч: „средњим“. 

          
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 022-340/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
         
                            
471 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. 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) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 20.12.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 
15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), програмска 
активност 0001 (ПА: Функционисање Градске управе-
резерве), функционална класификација 111, економска 
класификација 499110, позиција 102 - Средства резерви 
- стална резерва, одобрава се укупно 298.000 динара 
распоређено на следеће кориснике: 
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У разделу 4, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
пројекат 0005/15 (П: Превенција и отклањање последица 
елементарних непогода и других ванредних ситуација),  
економска класификација 484100, позиција 140 - Накнада 
штете за повреде или штете настале услед елементарних 
непогода, увећава се за 298.000 динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1., 

став 2. овог решења у износу од 298.000 динара, 
употребиће се за исплату изведених радова на чишћењу 
речног корита у насељу Љубава по окончаној ситуацији 
02/16 од 13.05.2016. године, овереној од стране 
надзорног органа, издатој од Д.О.О. „Рово коп“ 
Крушевац-Глобаре, на основу уговора о извођењу 
радова закљученом између града и „Рово коп“ Д.О.О. 
Крушевац – Глобаре, бр. 404-701/II од 13.11.2012. 
године и уговора бр. 404-589 од 01.12.2016. године. 

У прилогу захтева поднета је копија записника са 
друге редовне седнице Градског штаба за ванредне 
ситуације од 09.03.2016. године, о наставку спровођења 
превентивних мера и хитној санацији инфаструктуре, 
водотокова и каналске мреже са привредним 
субјектима са којима постоје потписани уговори на 
извођењу истих, окончана ситуација и Грађевински 
дневник извођача радова.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-490/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 

472 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.12.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви - текућа резерва, одобрава се укупно 
9.489 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 1, глава 1 – СКУПШТИНА ГРАДА, 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Скупштине града), економска 
класификација 465100, позиција 9 –Остале текуће 
дотације и трансфери, повећава се за 9.489 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у укупном износу од 9.489 динара 
су недостајућа средства за новембарску плату. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-498/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
473 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008, 5/ 
2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.12.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви - текућа резерва, одобрава се укупно 
25.000 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 59 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 25.000 динара су недостајућа 
средства за исплату солидарне помоћи због смрти оца 
Данијеле Ћатић, запослене у Градској управи. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број:  401-501/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
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474 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.12.2016. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
7.233 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 2, глава 1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градоначелника), економска класи-
фикација 465100, позиција 24 – Остале текуће дотације 
и трансфери, повећава се за 7.233 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  укупном износу од 7.233 динара 
су недостајућа средства за новембарску плату. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-502/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
475 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008, 5/ 
2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2016. годину, у оквиру раздела 4, глава 1-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0001 (ПА: Функционисање 
Градске управе-резерве), функционална класификација 
111, економска класификација 499120, позиција 103 - 
Средства резерви -текућа резерва, одобрава се укупно 
6.306.055 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4, глава 1 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска класифи-
кација 483100, позиција 94 –Новчане казне и пенали по 
решењу судова, повећава се за 6.306.055 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у  износу од 6.306.055 динара биће 
употребљена за покриће дела реализованих пресуда 
(принудна наплата) у споровима између града 
Крушевца и ПУ „Ната Вељковић“ и родитеља чија су 
деца похађала наведену ПУ. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
  
4. Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 401-504/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
476 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.12.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
1) Укупни приходи буџета за 2016. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 20.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.198.421.942 динара, 
уплатом Комесаријата за избеглице и миграције на 
уплатни рачун буџета, за превазилажење тешке 
материјалне ситуације Лазић Тање интерно расељеног 
лица са КиМ тренутно настањеној на територији града 
Крушевца. 
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Укупни расходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 20.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.198.421.942 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 20.000 
динара и сада износе 2.843.290.000 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист новоа градова, повећавају се за 20.000 динара и 
сада износе 49.710.454 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 355.131.942 динара. 

Средства у износу од 20.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0901 
(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА), 
функционална класификација 070 и то: 

- на позицију 156 - Остале накнаде из буџета, конто 
472931-Једнократне помоћи, износ од 20.000 динара и 
сада износи 7.265.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 400-22/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 

 

477 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему 

("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 
99/2016) и члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 26.12.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 08 – Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица и сада износе 3.198.401.942 
динара, уплатом по уговору о донацији за пројекат 
„Концерт за Српску Нову 2017. годину“, закљученим 
између донатора и града Крушевца и то:  

- уговором о донацији ГАЗЕЛА ИМПЕКС ДОО, 
Крушевац, бр. 404-621/II од 22.12.2016. године, извршена је 
уплата 19.12.2016. године, у износу од 20.000 динара и бр. 
404-592/II од 08.12.2016. године, извршена је уплата 
09.12.2016. године, у износу од 30.000 динара.  

Укупни расходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 50.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.198.401.942 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 50.000 
динара и сада износе 2.843.270.000 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист новоа градова, повећавају се за 50.000 динара и 
сада износе 770.000 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 355.131.942 динара. 

Средства у износу од 50.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), пројекат 
0056/16 (П: Концерт за Српску Нову 2017. годину) 
функционална класификација 820 и то: 

- на позицију 47.2-Услуге образовања, културе и 
спорта, конто 424221-Услуге културе, износ од 50.000 
динара и сада износи 100.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 400-23/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/2008, 5/ 2011 и 8/2015),  

Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2016. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I - Укупни приходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
20.000.000 динара, извор финансирања 07 – Ненаменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова и сада 
износе 3.218.421.942 динара, уплатом на уплатни рачун 
бр. 733141. Укупни расходи буџета за 2016. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
20.000.000 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.218.421.942 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
20.000.000 динара и сада износе 2.863.290.000 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733141 – Ненаменски 
трансфер од Републике у корист нивоа градова 
повећавају се за 20.000.000 динара и сада износе 
486.902.000 динара.  

Приходи из других извора утврђују се у износу од 
355.131.942 динара. 
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Средства у износу од 20.000.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се и то: 

 
1. Градска управа 
 
- Програм 15: Локална самоуправа ПА: 

Функционисање Градске управе 0001, функционалана 
класификација 133, позиција 63, економска 
класификација 421200 – Енергетске услуге, конто 
421225 – Централно грејање, повећава се за 2.343.435 
динара и сада износи 2.343.435 динара; 

- Програм 7: Путна инфраструктура ПА: 
Одржавање путева 0002, функционална класификација 
451, отвара се нова позиција 160.1, економска 
класификација 425100 – Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката, конто 425191 – Текуће поправке и 
одржавање осталих објеката, на  износ 6.467.901 динар. 

 
2. ПУ „Ната Вељковић“ 
 
- Програм 8: Предшколско васпитање ПА: 

Функционисање ПУ „Ната Вељковић“ 0001, 
функционална класификација 911, позиција 431, 
економска калсификација 421200 – Енергетске услуге, 
конто 421225 – Централно грејање повећава се за 
9.186.613 динара и сада износи 9.186.613 динара. 

 
3. Културни центар 
 
- Програм 13: Развој културе ПА: Функционисање 

Културног центра 0001, функционална класификација 
820, позиција 305, економска класификација 421200 – 
Енергетске услуге, конто 421225 – Централно грејање 
повећава се за 1.434.517 динара и сада износи 1.434.517 
динара. 

 
4. Крушевачко позориште 
 
- Програм 13: Развој културе ПА: Функционисање 

Крушевачког позоришта 0001, функционална 
класификација 820, позиција 271, економска 
калсификација 421200 – Енергетске услуге, конто 
421225 – Централно грејање повећава се за 567.534 
динара и сада износи 567.534 динара. 

 
II - О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије. 
 
III - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 400-25/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
479 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 28.12.2016. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2016. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.437.000 динара, извор финансирања 08 – Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
3.219.858.942 динара, уплатом по уговорима о донацији 
за пројекат „Дочек Нове 2017. године“, закљученим 
између донатора и града Крушевца и то:  

- уговором о донацији ДОО Слободна зона 
Крушевац, Крушевац, бр. 404-578/II од 01.12.2016. 
године, извршена је уплата 05.12.2016. године, у износу 
од 200.000 динара; 

- уговором о донацији ЗУКА ДИЛ ДОО, Крушевац, 
бр. 404-593/II од 08.12.2016. године, извршена је уплата 
09.12.2016. године, у износу од 15.000 динара; 

- уговором о донацији ЈАТ апартмани Копаоник 
доо, Рашка, бр. 404-454/II од 25.11.2016. године, 
извршена је уплата 09.12.2016. године, у износу од 
30.000 динара; 

- уговором о донацији ЛЕГАНЦА ДОО, Крушевац, 
бр. 404-598/II од 09.12.2016. године, извршена је уплата 
12.12.2016. године, у износу од 50.000 динара; 

- уговором о донацији ЈОТЕР ДОО, Крушевац, бр. 
404-600/II од 12.12.2016. године, извршена је уплата 
13.12.2016. године, у износу од 100.000 динара; 

- уговором о донацији ТЕХНОГРАДЊА ДОО, 
Крушевац, бр. 404-608/II од 13.12.2016. године, 
извршена је уплата 13.12.2016. године, у износу од 
250.000 динара; 

- уговором о донацији ВИВА-92 ДОО, Крушевац, 
бр. 404-613/II од 19.12.2016. године, извршена је уплата 
16.12.2016. године, у износу од 35.000 динара; 

- уговором о донацији МОЦА, Јабланица, бр. 404-
585/II од 06.12.2016. године, извршена је уплата 
16.12.2016. године, у износу од 200.000 динара; 

- уговором о донацији Поликлиника Кљајић, 
Крушевац, бр. 404-629/II од 28.12.2016. године, 
извршена је уплата 16.12.2016. године, у износу од 5.000 
динара; 

- уговором о донацији ТЕКГАС ДОО, Крушевац, бр. 
404-620/II од 21.12.2016. године, извршена је уплата 
21.12.2016. године, у износу од 200.000 динара; 

- уговором о донацији МИДИ ДОО, Наупаре, бр. 
404-618/II од 20.12.2016. године, извршена је уплата 
23.12.2016. године, у износу од 30.000 динара; 

- уговором о донацији МОРАВА ИН ДОО, 
Крушевац, бр. 404-633/II од 28.12.2016. године, 
извршена је уплата 23.12.2016. године, у износу од 
100.000 динара; 

- уговором о донацији МИЛОШЕВИЋ ДОО, 
Крушевац, бр. 404-583/II од 05.12.2016. године, 
извршена је уплата 26.12.2016. године, у износу од 
30.000 динара и 
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- уговором о донацији АТРИКОД ДОО, Крушевац, 
бр. 404-630/II од 28.12.2016. године, извршена је уплата 
27.12.2016. године, у износу од 50.000 динара. 

Укупно за „Рибљу чорбу“ уплаћено је 1.295.000 
динара. 

- Уговором о донацији МАРЕЛ ДОО, Крушевац, бр. 
404-586/II од 06.12.2016. године, извршена је уплата 
05.12.2016. године, у износу од 25.000 динара; 

- уговором о донацији LATERNA MAGICA ДОО, 
Крушевац, бр. 404-576/II од 30.11.2016. године, 
извршена је уплата 07.12.2016. године, у износу од 
15.000 динара; 

- уговором о донацији ФЛОРАКОМ ДОО, Коњух, 
бр. 404-451/II од 25.11.2016. године, извршена је уплата 
07.12.2016. године, у износу од 30.000 динара; 

- уговором о донацији MEDIKUS UNIVERSALIS, 
Крушевац, бр. 404-577/II од 30.11.2016. године, 
извршена је уплата 09.12.2016. године, у износу од 
60.000 динара и 

- уговором о донацији БИРО МАРКЕТИНГ, 
Крушевац, бр. 404-628/II од 27.12.2016. године, 
извршена је уплата 15.12.2016. године, у износу од 
12.000 динара. 

Укупно за групу „ЗАА“ уплаћено је 142.000 динара. 
 
Укупни расходи буџета за 2016. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.437.000 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.219.858.942 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.437.000 динара и сада износе 2.864.727.000 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист новоа градова, повећавају се за 1.437.000 динара 
и сада износе 2.207.000 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 355.131.942 динара. 

Средства у износу од 1.437.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, шифра програма 0602 

(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), пројекат 
0004/16 (П: Дочек Нове 2017. године) функционална 
класификација 820 и то: 

- на позицију 47.1-Услуге образовања, културе и 
спорта, конто 424221-Услуге  

културе, износ од 1.437.000 динара и сада износи 
1.707.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III  Број: 400-26/2016  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 

480___ 
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  
20.12.2016. године, доноси: 

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 3“  НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Центар 3“ у Крушевцу  на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације „Центар 3“(у даљем 

тексу  План), представља разраду стратешких планских 
опредељења, Генералног урбанистичког плана 
Крушевац и ПГР 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 плланирању 
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. 

 
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. 
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ПДР Центар 3 обухвата део централне градске зоне 
коју у обухвату плана  карактерише разноврсност 
планираних претежних намена: типови вишепородичног и 
породичног становања карактеристични за средње густине 
становања, комерцијалне делатности различитих типова, 
јавне функције (управа и администрација и објекти 
културе). 

 
Члан 4. 

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

решења, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину за измену 
ПДР „Центар 3“, као и на основу Мишљења бр.               
501-196/2016-09 од 20.12.2016. 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 „Центар 3“ 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 „Центар 3“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                         
IV Број:  350-709/2016 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 

 
 
481 
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 20.12.2016. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 4“ НА  ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
НЕ ПРИСТУПА СЕ изради стратешке процене 

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

 
Члан 2. 

 

Планом детаљне регулације „Центар 4“(у даљем 
тексу  План), представља разраду стратешких планских 
опредељења, Генералног урбанистичког плана 
Крушевац и ПГР 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 
11,5ha у КО Крушевац.  

Правни основ за израду Плана је Закон о 
плланирању 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. 

 
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.  

ПДР Центар 4 обухвата део централне градске зоне 
коју у обухвату плана  карактерише разноврсност 
планираних претежних намена: типови вишепородичног 
и породичног становања карактеристични за средње 
густине становања, комерцијалне делатности, јавне 
функције (школство и објекти културе), као и 
вишепородично становање у реализованим целинама.  

 
Члан 4. 

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

овог решења, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за измену ПДР  „Центар 4“, као и на 
основу Мишљења бр. 501-708/2016-09 од 16.12.2016. 
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 
„Центар 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 „Центар 3“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

                                                                                        
IV Број:  350-708/2016 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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