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I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
 
114 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), чл. 46. став 1. 
тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11) и чл. 19. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године, донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Светлани  Миленковић, 

спец. струковном  менаџеру из Мудраковца, одборнику 
са Изборне листе Ивица Дачић - Социјалистичка партија 
Србије/СПС - Јединствена Србија /ЈС/, ПРЕСТАО 
мандат  одборника у Скупштини града Крушевца, у 
складу са чланом 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11) даном 
наступања смрти, 24.03.2017. године.  

 
II - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-18/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), чл. 46. став 1. 
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11) и чл. 19. Статута града 
Крушевца („Службени лист града Крушевца“, бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године, донела  је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
КРУШЕВЦА 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да је Братиславу Гашићу, 

дипломираном економисти из Крушевца, одборнику са 
Изборне листе Коалиција: Александар Вучић - Србија 
побеђује, ПРЕСТАО мандат одборника у Скупштини 

града Крушевца, у складу са чланом 46. став 1. тачка 1. 
Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07 и 54/11), даном подношења оставке, 06.06.2017. 
године. 

 
II - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-19/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана  48. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 
54/11)  и члана 19. Статута града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“,  бр. 8/08, 5/11 и  8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године,  донела  је 

       
О Д Л У К У 

 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима у 

Скупштини града Крушевца и то:  
 
- Ружици Трифуновић, проф. разредне наставе из 

Крушевца, са Изборне листе Ивица Дачић-Социјали-
стичка партија Србије/СПС - Јединствена Србија /ЈС/; 

 
- Мирољубу Илчићу, рачуновоственом техничару 

из Мачковца, са Изборне листе Коалиција: Александар 
Вучић-Србија побеђује. 

 
II  - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-20/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 

 

 
 

117     
На основу члана 29. Статута града Крушевца 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године, донела је 
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О Д Л У К У 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА РАДНИХ 
ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова 
радних тела:  

 
- ИВАН УДОВИЧИЋ, дужности члана Комисије за 

рад месних заједница, 
 
-  ЈАСМИНА НИКОЛИЋ, дужности члана Савета 

за привреду. 
 
II – УТВРЂУЈЕ СЕ да je Светлани Миленковић 

престао мандат члана Савета за родну равноправност, 
због наступања смрти 24.03.2017. године. 

 
III  - БИРАЈУ СЕ за чланове радних тела: 
 
- СЛОБОДАНКА МИЛАДИНОВИЋ, дипломирани 

педагог из Крушевца, за члана Комисије за рад месних 
заједница, 

 
- НОВАК ДАБЕТИЋ, економиста из Паруновца, за 

члана Савета за привреду, 
 
- МАРИЈА АГАТОНОВИЋ, правник из Крушевца, 

за члана Савета за родну равноправност. 
 
IV - Одлуку објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020-23/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 9. и 19. Статута града Крушевца 

(“Сл. лист града Крушевца”, бр. 8/08,  5/11 и 8/15) и чл.  
3, 5, 7, 10, и 12. Одлуке о установљењу награде и 
признања града Крушевца (“Сл. лист града Крушевца”,  
број 1/2009 - Пречишћен текст), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године,  донела је  

 
О Д Л У К У 

  
О  ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - ДОДЕЉУЈУ СЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 
ГРАДА КРУШЕВЦА, заслужним појединцима и 
организацијама и то: 

 
ВИДОВДАНСКА НАГРАДА 
 
1. Његовом Преосвештенству Епископу крушевачком 

Господину др Давиду Перовићу, за изузетан допринос 
развоју, неговању и очувању српске духовности. 

 
 

ПЛАКЕТЕ  ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
1. Henkel Srbija DOO Krusevac за допринос 

привредном развоју града Крушевца и учешће у 
реализацији хуманитарних активности у Граду. 

 
2. Trajal korporaciji AD Krusevac, за резултате 

остварене у производњи, повећању извоза и учешћу у 
реализацији бројних културних и хуманитарних 
манифестација. 

 
3. Љубиши Бати Ђидићу, књижевнику за богато 

књижевно  стваралаштво и афирмацију града  Крушевца у 
области културе.  

 
4. Душану Рајковићу, шаховском  велемајстору, за 

врхунска достигнућа у шаху.  
 
5. Владици Петровићу, постхумно, за унапређење 

производње, повећање извоза и учешће у реализацији 
пројеката од интереса за Град. 

 
ПОХВАЛЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
 
 1. Школи за основно и средње образовање  

"Веселин Николић" Крушевац, за изузетан допринос у 
васпитно - образовном раду са децом са сметњама у 
развоју. 

 
 2. Музичкој школи „Стеван Христић“ у Крушевцу, 

за промоцију Града  Крушевца у музичкој уметности на 
бројним музичким манифестацијама. 

 
3. Удружењу пензионера града Крушевца, за 

дугогодишњи рад и допринос  у  побољшању материјалног  
и социјалног положаја пензионера. 

 
  4. Друштву за борбу против шећерне болести 

Крушевац, за побољшање положаја и квалитета живота 
особа  оболелих од дијабетеса.  

 
5. Бошку Прибаковићу, за допринос развоју  

предузетништва у Крушевцу. 
 
 6. Војиславу Трипковићу, дугогодишњем добро-

вољном даваоцу крви за исказану солидарност и 
хуманост добровољним давањем крви, преко 106 пута.  

 
7. Пуковнику Синиши Кресовићу за унапређење 

сарадње града Крушевца и  Војске. 
 
II  - Уз Награду и признања могу се доделити 

новчани износи чију ће висину утврдити Градско веће 
града Крушевца. 

 
III  - Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 017-19/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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119 
На основу члана 61.став 3. Закона о становању и 

одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 114/2016) 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 08.06.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

  
О ОДРЖАВАЊУ СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређује се спољни изглед фасада 

на зградама и декоративно осветљење и то на простору 
обухваћеном Планом генералне регулације „Центар“. 

 
Члан 2. 

 
Инвеститор је у обавези да приликом изградње 

новог вишепородичног стамбеног, стамбено-пословног 
објекта, објекта јавне намене, као и реконструкције 
напред наведених објеката, (која укључује и промену 
спољног изгледа односно радове на фасади), користи 
боје из тон карте и то: 

 
-сива - 1493, 1494, 1495 
-окер - 1080, 1081, 1082 
-бордо - 4220, 3221, 2222 
-зелена - 3420, 2421, 2422 
 

Члан 3. 
 

Приликом изградње објеката из члана 2. ове 
Одлуке инвеститиор је у обавези да обезбеди и 
декоративно осветљење транспарентне фасаде, на делу 
објекта видљивог са јавне површине (постављањем 
одговарајућег осветљења по избору пројектанта). 
Трошкови одржавања постављеног декоративног 
осветљења и утрошка електричне енергије 
представљају заједничке трошкове зграде. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 354-12/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
                                                     
120 
На oснову члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 118. Закона о 
раду („Сл.гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14) и чл.  19. Статута града Крушевца (“Сл. лист 
града Крушевца”, бр 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
08.06.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 
 

О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА ИЗАБРАНИХ, 
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У 

ОРГАНИМА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се прописују службена путовања у 
земљи и иностранству изабраних, именованих и 
постављених лица, одређују овлашћена лица за 
издавање налога за упућивање на службени пут и 
регулишу друга питања у вези службених путовања. 

 
Члан 2. 

 
Службеним путовањем у смислу ове Одлуке 

сматра се путовање на које се изабрана, именована и 
постављена лица (у даљем тексту: функционери) 
упућују да, по налогу овлашћеног лица, изврше 
одређени службени посао ван места свог редовног 
запослења у земљи и иностранству. 

 
Члан 3. 

 
Овлашћено лице, у смислу члана 2. ове Одлуке, је 

председник Скупштине града и Градоначелник града 
Крушевца.  

- Председник Скупштине Града издаје налог за 
службено путовање градоначелнику, заменику 
председника Скупштине, одборнику Скупштине града, 
секретару Скупштине, заменику секретара Скупштине, 
Градском правобраниоцу и његовим заменицима, 
Заштитнику грађана и његовом заменику; 

- Градоначелник  издаје налог за службено путовање 
председнику Скупштине града, Заменику Градоначелника, 
члановима Градског већа, Главном урбанисти града 
Крушевца, начелнику Градске управе, заменику начелника 
Градске управе, помоћнику градоначелника и запосленима 
у Кабинету градоначелника. 

 
Члан 4. 

 
Налог за службено путовање садржи име и презиме 

функционера; место, односно место и назив државе ако 
се путовање у иностранство;  циљ путовања; датум 
поласка и повратка; износ дневница; напомену о томе 
да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, 
износ аконтације која се може исплатити, врсту 
превозног средства које се користи за службено 
путовање, податке о томе ко сноси трошкове службеног 
путовања,  као и друге потребне податке. 

 
СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ 

 
Члан 5. 

 
Накнада трошкова за службено путовање у земљи 

обухвата: 
1) дневницу за службено путовање; 
2) накнаду трошкова ноћења (смештаја); 



   4                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                    09.06.2017.  

 

3) накнаду за превоз од места редовног запослења 
до места у које се упућује ради извршавања службеног 
посла; 

4) накнаду осталих трошкова у вези са вршењем 
службеног посла (накнаду за резервацију места у 
превозном средству, накнаду за превоз пртљага, накнаду 
трошкова превоза у градском јавном саобраћају). 

 
Члан 6. 

 
Функционер има право на пуни износ дневнице из 

члана 5. ове Одлуке за време од 12 до 24 часа 
проведених на службеном путу, односно на половину 
утврђених износа за време од 8 до 12 часова 
проведених на службеном путу. 

 
Члан 7. 

 
Функционер остварује право на накнаду трошкова 

службеног пута у земљи, службеног пута у 
иностранство и друге трошкове у износу утврђеном 
Уредбом о накнади трошкова и отпренини државних 
службеника и намештеника („Сл гласник РС“, бр. 
98/07- пречишћен текст, 84/14 и 84/15). 

 
Члан 8. 

 
Накнада трошкова ноћења (смештаја) исплаћује се 

у висини стварних трошкова по приложеном рачуну, а 
највише до износа трошкова за једнокреветну собу у 
хотелу. 

Под смештајем, у смислу става 1. овог члана, не 
подразумева се смештај ради дневног одмора. 

 
Члан 9. 

 
Накнада за превоз на службеном путовању 

признаје се у висини стварних трошкова превоза у 
јавном саобраћају од места запослења до места где 
треба да се обави службени посао. 

Ако због хитности, односно потреба службеног 
посла функционер не може користити ни превоз у 
јавном саобраћају, ни службено возило, он, по писаном 
одобрењу овлашћеног лица (у коме се наводе разлози 
хитности, односно потреба службеног посла) може 
користити сопствени аутомобил. 

Функционеру који користи сопствени аутомобил 
исплаћује се накнада од 10% прописане цене за литар 
погонског горива по пређеном километру.  

 
Члан 10. 

 
Накнада осталих трошкова у вези са вршењем 

службеног посла исплаћује се у висини стварних 
трошкова, према приложеним рачунима. 

 
Члан 11. 

 
Обрачун путних трошкова се врши на основу 

налога за службено путовање са писаним извештајем 
који је оверио надлежни налогодавац и приложених 
доказа о трошковима смештаја, исхране, превоза и 

других трошкова који су настали на службеном путу, а 
у вези су са вршењем службеног посла. 

Функционер је дужан да овлашћеном лицу 
Одељења за финансије Градске управе града Крушевца 
достави налог и доказе из става 1. овог члана без 
одлагања, а најкасније у року од три дана по завршеном 
службеном путовању. 

 
СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО 

 
Члан 12. 

 
Под службеним путовањем у иностранство, у 

смислу ове Одлуке, подразумева се службено путовање 
из Републике Србије у страну државу и обратно, из 
једне у другу страну државу и из једног у друго место 
на територији стране државе. 

 
Члан 13. 

 
На основу налога за службено путовање у 

иностранство може се исплатити аконтација у висини 
процењених трошкова. 

 
Члан 14. 

 
Накнада трошкова за службено путовање у 

иностранство обухвата: трошкове смештаја, исхране, 
превоза и остале трошкове у вези са вршењем службеног 
посла функционера као и трошкове прибављања путних 
исправа, вакцинација и лекарских прегледа. 

 
Члан 15. 

 
Износ дневнице за службено путовање у поједине 

стране државе утврђен је Уредбом о накнади трошкова 
и отпремнина државних службеника и намештени  
(„Сл. гласник РС“, бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14 и 
84/15). 

 
Члан 16. 

 
Функционер има право на пуни износ дневнице за 

време од 12,00 до 24,00 часа проведених на службеном 
путу, односно на половину утврђених износа за време 
од 8,00 до 12,00 часова проведених на службеном путу. 

 
Члан 17. 

 
Дневнице одређене за страну државу у коју се 

службено путује обрачунавају се од часа преласка 
државне границе Републике Србије у поласку, а 
дневнице одређене за страну државу из које се долази 
до часа преласка државне границе Републике Србије у 
повратку. 

Ако се за службено путовање користи авион, 
дневница се обрачунава од часа поласка авиона с 
последњег аеродрома у земљи до часа повратка на први 
аеродром у земљи. 

Ако се службено путује у више земаља, у одласку 
се обрачунава дневница утврђена за страну државу у 
којој се започиње службено путовање, а у повратку - 



   09.06.2017.                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                         5 
 

 

дневница утврђена за страну државу у којој је службено 
путовање завршено. 

За свако задржавање у страној држави од 12 
часова, обрачунава се дневница за ту страну државу. 

 
Члан 18. 

 
Накнада трошкова исхране и градског превоза у 

месту боравка у иностранству признају се у износу који 
је утврђен у Списку дневница по страним државама из 
Уредбе. 

 
Члан 19. 

 
Накнада трошкова ноћења (смештаја) признаје се у 

висини стварних трошкова по приложеном рачуну, а 
највише до износа трошкова за једнокреветну собу у 
хотелу. 

Функционеру коме је обезбеђено бесплатно 
преноћиште не надокнађују се трошкови смештаја. 

 
Члан 20. 

 
Трошкови превоза на службеном путовању у 

иностранство обрачунавају се у висини цене из 
путничке тарифе за превоз средством оне врсте и 
разреда, који се према налогу за службено путовање 
могу користити. 

 
Члан 21. 

 
Трошкови који настану на службеном путовању, а 

у вези су са вршењем службеног посла (накнада за 
резервацију места у превозном средству, аеродромска 
такса, накнада за превоз пртљага, накнада превоза у 
градском јавном саобраћају и таксијем, као и други 
трошкови у вези са службеним путовањем, а који су 
неопходни за обављање одређених послова) 
обрачунавају се на основу одговарајућег рачуна. 

 
Члан 22. 

 
Трошкови за прибављање путних исправа, 

вакцинацију и лекарске прегледе у вези са службеним 
путовањем, ако надлежни орган здравственог 
осигурања не призна те трошкове, обрачунавају се у 
стварним износима, на основу приложених рачуна. 

 
Члан 23. 

 
Обрачун путних трошкова се врши на основу 

налога за службено путовање са писаним извештајем, 
који је оверио надлежни налогодавац, приложених 
доказа о трошковима смештаја, исхране, превоза и 
других трошкова који су настали на службеном путу, а 
у вези су са вршењем службеног посла и писаног 
доказа о курсу националне валуте. 

Функционер је дужан да овлашћеном лицу 
Одељења за финансије Градске управе града Крушевца 
достави налог и доказе из става 1. овог члана без 
одлагања, а најкасније у року од седам дана по 
завршеном службеном путовању. 

Ако је у писаном доказу о курсу националне валуте 
исказан износ у националној валути у којој није 
предвиђена дневница за ту земљу, за обрачун и 
признавање трошкова прилаже се и писани доказ о 

курсу националне валуте у односу на валуту у којој је 
утврђена дневница за ту земљу. 

Ако се писани доказ о курсу националне валуте из 
става 3. овог члана не приложи, трошкови се неће 
признати. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

 
На сва питања која нису регулисана овом Одлуком 

примењују се одредбе Уредбе о накнади трошкова и 
отпремнина државних службеника и намештени  („Сл. 
гласник РС“ бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14 и 84/15). 

  
Члан 25. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

члан 6. Одлуке о накнадама одборника и чланова 
радних тела Скупштине града Крушевца ("Сл.лист 
града Крушевца“ бр. 1/09 - пречишћен текст). 

 
Члан 26. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 011-5/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
  
 
121 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10-
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-
Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 
и 145/14), члана 18.став 3. Одлуке о организацији 
Градске управе града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/16-пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УРЕЂЕЊУ ГРАДА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о уређењу града („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/12, 10/12, 4/13, 3/14, 7/14, 11/16, 3/17)у 
члану 14. став 1. после тачке 10. додаје се тачка 11. и гласи: 

„Назначење да учесник огласа који је добио 
локацију, је у обавези да приликом издавања одобрења, 
достави надлежном одељењу решење о регистрацији 
делатности“. 
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Члан 2. 
 

У члану 15. став  6. брише се тачка 4. а тачка 5. 
постаје тачка 4. 

 
Члан 3. 

 
У члану 27. мења се став  2. и гласи: 
„Одобрење се издаје на захтев лица које је добило 

локацију за киоск у закуп, уз обавезно достављање решења 
о обављању делатности предвиђену за ту локацију“. 

 
Члан 4. 

 
У члану 39.после става 1.додаје се став 2. и гласи: 
„Одобрење се издаје на захтев лица које је добило 

локацију за постављање привременог објекта, уз 
обавезно достављање решења о обављању делатности 
предвиђену за тај привремени објекат “. 

Ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4. 
 

Члан 5. 
 

У члану 81. у ставу 3. реч “Дирекција“ замењује се 
речима: “Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање 
Крушевац“. 

 
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-746/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 

 
122 
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-
Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 
и 145/14), члана 18. став 3. Одлуке о организацији 
Градске управе града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/16 - пречишћен текст) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевин -

ског земљишта („Сл. лист града Крушевца“ бр. 3/17 - 
Пречишћен текст) мења се члан 11. став 1. и гласи: 

„Уговор о регулисању накнаде за отуђење или 
давање у закуп грађевинског земљишта закључује се 
између лица које прибавља грађевинско земљиште у 
својину, односно лица коме се грађевинско земљиште 
даје у закуп и Градоначелника  који закључује уговор у 
име Града Крушевца, а стручне послове припреме 
уговора врши Одељење за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, у року од 30 дана од дана 
доношења решења из члана 10. ове Одлуке“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 20. став 1. алинеја 6. после речи „обавезу 

закључивања са“ бришу се речи “Одељењем за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Крушевца“ и замењују речима 
“Градоначелником који закључује уговор у име Града 
Крушевца, а стручне послове припреме уговора врши 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 31. став 7. после речи „накнаде са“ бришу 

се речи “Одељењем за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине Градске управе града 
Крушевца“ и замењују речима “Градоначелником који 
закључује уговор у име Града Крушевца, а стручне 
послове припреме уговора врши Одељење за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине“. 

 
Члан 4. 

 
У члану 34. став 6. после речи „Градоначелник.“ 

брише се реч “Оверен“. 
 

Члан 5. 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 463-90/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
123 
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи  

("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 54/2011), 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 08.06.2017. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И 

ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА 
И ТРГОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о критеријумима и поступку за 

утврђивање назива улица и тргова на подручју града 
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Крушевца („Службени  лист града Крушевца“ бр. 
1/2009- Пречишћен текст)  у члану 5. став 2. речи  
„Дирекција за урбанизам и изградњу“ замењују се 
речима „Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање  
Крушевац“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 7. став 1. речи  „Одсек за  скупштинске 

послове“ замењује се речима „Одељење за послове 
органа Града“. 

У ставу 2. реч „Одсек“ замењује се речју 
„Одељење“. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 015-5/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

124   
На основу члана 5. и 6. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, 15/16)  и члана 19. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године,  донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

КРУШЕВАЦ    
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац (,,Службени лист 
града Крушевца,“, бр. 13/2016 - пречишћен текст) у 
члану 6. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Предузеће има искључиво право обављања 
делатности из става 1. овог члана.“ 

У ставу 2. у тачки 1. везник „и“ се замењује 
запетом, а после речи „пројектовање“ додају се речи „и 
реализације планова у складу са законом“. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града   Крушевца“ . 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-27/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 

125 
На основу  члана 94. и 174. ст. 2. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 
68/2015), члана 39. Закона о прекршајима („Сл.  
гласник РС“ бр. 65/13 и 13/16) и члана 19. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  08.06.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

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

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

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

територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 12/2016 - пречишћен текст и 15/16),  у 
члану 9 ставови 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Такси возач је физичко лице које обавља такси 
превоз као предузетник или као запослен у правном лицу 
или код предузетника, у смислу одредаба ове Одлуке и у 
складу са Законом. 

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

 
Члан 2. 

 
У члану 32. после става 3. додаје се нови став који 

гласи: 
„На такси возилу је забрањено рекламирање услова 

вожње супротних утврђеном ценовнику.“ 
 

Члан 3. 
 

У члану 36. став 1. после речи: „у привредном 
друштву“ додају се речи: „или код предузетника“. 

 
Члан 4. 

 
У члану 42.  став 1. у тачки 5. после речи „чл. 31.“ 

додају се речи: „ и чл. 32. ст. 3.“ 
 

Члан 5.  
 

У члану 43 у ставу 1. износ „од 10.000,00 динара“ 
замењује се износом „од 25.000,00 динара“. 

У  тачки 5. после речи: „чл. 31.“ додају се речи: „и чл. 
32. ст. 3.“ 

После става 1. додаје се нови став који гласи: 
 
„За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

такси возач запослен код предузетника  новчаном казном 
у износу од 10.000,00 динара“ 
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Члан 6. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-537/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

126 
На основу члана 38. став 2 и 39. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 32, 
став 1, тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/07) 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 08.06.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ 
ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Покреће се поступак избора директора јавних и 

јавних комуналних предузећа чији је оснивач град 
Крушевац. 

- ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац 
- ЈКП „Крушевац“ Крушевац 
- ЈКП „Градска топлана“ Крушевац 
- ЈП „Пословни центар“ Крушевац 

 
Члан 2. 

 
Јавни конкурс спровешће Комисија коју ће 

посебним Решењем именовати Скупштина града. 
Комисија има пет чланова, од којих је један 

председник. 
За чланове Комисије могу бити именована лица 

која имају стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер  академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама.  

Председник и чланови Комисије не могу бити 
одобрници у Скупштини града, као ни изабрана и 
постављена лица у органима Града и лица која именује 
Скупштина града. 

Председник и чланови Комисије су дужни да дају 
писану изјаву о томе да ли они или са њима повезана 
лица имају интерес везан за спровођење конкурса. 

 
 
 

Члан 3. 
 
Оглас о јавном конкурсу за избор директора 

објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном листу града Крушевца“ и у дневним 
новинама у року од осам дана од дана доношења ове 
Одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу ће се објавити и на 
интернет страници града Крушевца. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од 
дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 
Члан 4. 

 
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном 

предузећу, пословима, условима за именовање 
директора јавног предуезћа, места рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују 
у изборном поступку и начину њихове провере, рок у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју 
се пријаве подносе и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 

 
Члан 5. 

 
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора 

је саставни део ове Одлуке.  
 

Члан 6. 
 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-29/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 

* 
*            * 

126-1 
На основу члана 32. став 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 
129/2007)  и члана 36. став 4  и члана 38. став 2 Закона 
о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ 
број 15/2016), чл. 3. и 4. Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач Град Крушевац IБр.023-29/2017 од 08. 06.2017. 
године и  члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ број 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца објављује 
 

О Г Л А С 
 

 О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 "ВОДОВОД  КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ 
 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
 
Jавно комунално предузеће за водовод и 

канaлизацију „"Водовод Крушевац“ Крушевац, 
Душанова 46, 37000 Крушевац 
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Матични број:  7145837 
ПИБ:  100474808 
Претежна делатност: 3600-сакупљање, пречишћа-

вање и дистрибуција воде. 
 
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 
Директор  ЈКП "Водовод Крушевац"  Крушевац  
Послови из члана 26. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник Републике Србије" број 15/16) 
 
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 
За директора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетно  и пословно способно лице; 
2. да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;  

3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2. 

4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа. 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и 

вођења послова; 
7. да није члан органа политичке странке, односно 

да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу 
са Законом којим се уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
МЕСТО РАДА 
Крушевац, Душанова 46 
 
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И 

ВЕШТИНЕ оцењују се у изборном поступку увидом у 
податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни 
конкурс, писаном и усменом провером, односно на 
други одговарајући начин сходно потребама рада 
јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавног предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа ("Сл.гласник РС" број 65/16) које се 
проверавају у изборном поступку.  

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 

(тридесет дана) и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  

ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, број телефона, e-mail адресу,  податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
с кратким описом послова на којима  је кандидат радио 
до подошења пријаве на конкурс и одговорности на 
тим пословима, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања.  

Уз Пријаву кандидат подноси  Програм рада и развоја 
предузећа као саставни део конкурсне документације. 

 
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси 

се у запечаћеној коверти  на којој је написано "НЕ 
ОТВАРАТИ" Комисији за спровођење конкурса за избор 
директора,  преко Одељења за послове органа Града, 
Градска управа Крушевац, улица Газиместанска 1, 37000 
Крушевац, са назнаком "за јавни конкурс  за именовање 
директора ЈКП" Водовод Крушевац" Крушевац. 

 
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 
- извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама ("Сл. гласник РС" 
број 20/09 и 145/14), 

- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство у 

струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство); 

- одговарајући документи којима доказује да је 
стручњак у једној или више области из претежне 
делатности за чије је обављање основано предузеће; 

- оверена изјава да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке, оверено у складу 
са законом; 

- уверење надлежног органа да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

- уверење надлежног органа да му није изречена 
мера безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или 

фотокопији  која је оверена у складу са законом.  
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавног 
предузећа чији је оснивач Град  Крушевац одбациће 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 
Лице задужено за давање обавештења о                          

јавном конкурсу је Добрила Филиповић, контакт                   
телефон: 037/414-746 или 064/8355057, е mail: 
dobrila.filipovic@krusevac.rs. 
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126/2 
На основу члана 32. став 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007)  и члана 36. став 4  и члана 38. став 2 Закона 
о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ 
број 15/2016), чл. 3. и 4. Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач Град Крушевац број I Бр. 023-29/2017 од              
08. 06.2017. године и члана 19. Статута града Крушевца  
(„Сл. лист града Крушевца“ број 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца објављује  
 

О Г Л А С 
 

 О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

" КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ 
 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
Jавно комунално предузеће "Крушевац" Крушевац, 

Улица Николе Чоловића бр. 2 Лазарица, 37000 
Крушевац 

Матични број: 7145667 
ПИБ: 100323011 
Претежна делатност:  38.11 - сакупљање отпада 

који није опасан 
 
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 
Директор  ЈКП "Крушевац"  Крушевац  
Послови из члана 26. Закона о јавним предузећима 

( "Сл. гласник Републике Србије" број 15/16) 
 
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 
За директора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетно  и пословно способно лице; 
2. да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;  

3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2. 

4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа. 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и 

вођења послова; 
7. да није члан органа политичке странке, односно 

да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу 
са Законом којим се уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
МЕСТО РАДА 
Крушевац, Улица Николе Чоловића бр. 2 Лазарица, 

37000 Крушевац. 
 
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И 

ВЕШТИНЕ оцењују се у изборном поступку увидом у 
податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни 
конкурс, писаном и усменом провером, односно на 
други одговарајући начин сходно потребама рада 
јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавног предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа ("Сл. гласник РС", број 65/16) које се 
проверавају у изборном поступку.  

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 

(тридесет дана) и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  

 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ: 
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

адресу становања, број телефона, e-mail адресу,  
податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом послова на којима  је 
кандидат радио до подошења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања.  

Уз Пријаву кандидат  подноси  Програм рада и 
развоја предузећа као саставни део конкурсне 
документације. 

 
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси 

се у запечаћеној коверти  на којој је написано "НЕ 
ОТВАРАТИ" Комисији за спровођење конкурса за 
избор директора,  преко Одељења за послове органа 
Града, Градска управа Крушевац, улица Газиместанска 
1, 37000 Крушевац, са назнаком "за јавни конкурс  за 
именовање директора ЈКП " Крушевац" Крушевац. 

 
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 
- извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама ("Сл.гласник РС" 
број 20/09 и 145/14), 

- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство у 

струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство); 

- одговарајући документи којима доказује да је 
стручњак у једној или више области из претежне 
делатности за чије је обављање основано предузеће; 

- оверена изјава да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке, оверено у складу 
са законом; 

- уверење надлежног органа да лице није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци; 
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- уверење надлежног органа да му није изречена 
мера безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или 

фотокопији  која је оверена у складу са законом.  
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавног 
предузећа чији је оснивач Град Крушевац одбациће 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 
Лице задужено за давање обавештења о јавном 

конкурсу је Добрила Филиповић, контакт телефон: 
037/414-746 или 064/8355057, е mail: 
dobrila.filipovic@krusevac.rs. 

 
 
 
 
126/3 
На основу члана 32. став 9. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 
129/2007)  и члана 36. став 4  и члана 38. став 2 Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник Републике Србије" 
број 15/2016), члана 3. и 4. Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач Град Крушевац број IБр.023-29/2017 од  
08.06.2017. године и  члана 19. Статута града Крушевца  
("Сл. лист града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца објављује 
 

О Г Л А С 
 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КРУШЕВАЦ 

 
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
 
Jавно комунално предузеће за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије "Градска топлана" 
Крушевац, Ул. Мике Стојановића  бр. 13, Лазарица, 
37000 Крушевац 

Матични број: 07279094 
ПИБ: 100319447 
Претежна делатност:  3530-снабдевање паром и 

климатизација. 
 
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 
Директор  ЈКП "Градска топлана"  Крушевац  
Послови из члана 26. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник Републике Србије" број 15/16) 
 
 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 
 
За директора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетно  и пословно способно лице; 
2. да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама;  

3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. 

4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа. 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и 

вођења послова; 
7. да није члан органа политичке странке, односно 

да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу 
са Законом којим се уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
МЕСТО РАДА 
Крушевац, Ул. Мике Стојановића  бр. 13, 

Лазарица, 37000 Крушевац. 
 
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И 

ВЕШТИНЕ оцењују се у изборном поступку увидом у 
податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни 
конкурс, писаном и усменом провером, односно на 
други одговарајући начин сходно потребама рада 
јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавног предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа ("Сл. гласник РС" број 65/16) које се 
проверавају у изборном поступку.  

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 

(тридесет дана) и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  

 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ: 
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

адресу становања, број телефона, e-mail адресу,  
податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом послова на којима  је 
кандидат радио до подошења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања.  
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Уз Пријаву кандидат  подноси  Програм рада и раз-
воја предузећа као саставни део конкурсне документације. 

 
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се 

у запечаћеној коверти  на којој је написано "НЕ 
ОТВАРАТИ" Комисији за спровођење конкурса за избор 
директора,  преко Одељења за послове органа Града, 
Градска управа Крушевац, улица Газиместанска 1, 37000 
Крушевац, са назнаком "за јавни конкурс  за именовање 
директора ЈКП" Градска топлана" Крушевац. 

 
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 
- извод из матичне књиге рођених издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама ("Сл.гласник РС" 
број 20/09 и 145/14), 

- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство у 

струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство); 

- одговарајући документи којима доказује да је 
стручњак у једној или више области из претежне 
делатности за чије је обављање основано предузеће; 

- оверена изјава да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке, оверено у складу 
са законом; 

- уверење надлежног органа да лице није осуђи-
вано на казну затвора од најмање шест месеци; 

- уверење надлежног органа да му није изречена 
мера безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности;  
Сви докази прилажу се у оригиналу или 

фотокопији  која је оверена у складу са законом.   
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавног 
предузећа чији је оснивач Град  Крушевац одбациће 
закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу је  Добрила Филиповић, контакт телефон: 
037/414-746 или 064/8355057, е mail: 
dobrila.filipovic@krusevac.rs. 

 
 
 
126/4 
На основу члана 32. став 9. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 
129/2007) , члана 36. став 4  и члана 38. став 2 Закона о 
јавним предузећима ("Сл. гласник Републике Србије" 
број 15/2016), чл. 3. и  4. Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач Град Крушевац IБр.023-29/2017 од 08. 06.2017. 
године и  члана 19. Статута града Крушевца  ("Сл. лист 
града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15) 

Скупштина града Крушевца објављује 

О Г Л А С  
 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" 

КРУШЕВАЦ 
 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
Jавно  предузеће "Пословни центар" Крушевац, Трг 

косовских јунака бр. 6, 37000 Крушевац 
Матични број: 07143974 
ПИБ: 100323351 
Претежна делатност:68.20 – изнајмљивање 

властитих или изнајмљених некретнина и управљање 
њима. 

 
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 
Директор  ЈП "Пословни центар"  Крушевац  
Послови из члана 26. Закона о јавним предузећима 

( "Сл. гласник Републике Србије" број 15/16) 
 
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 
За директора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетно  и пословно способно лице; 
2. да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама;  

3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. 

4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа. 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и 

вођења послова; 
7. да није члан органа политичке странке, односно 

да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу 
са Законом којим се уређују кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 

 
МЕСТО РАДА 
Крушевац, Трг косовских јунака бр. 6, 37000 

Крушевац. 
 
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И 

ВЕШТИНЕ оцењују се у изборном поступку увидом у 
податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни 
конкурс, писаном и усменом провером, односно на 
други одговарајући начин сходно потребама рада 
јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавног предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
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предузећа ("Сл.гласник РС" број 65/16) које се 
проверавају у изборном поступку.  

 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 

(тридесет дана) и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања Јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  

 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ: 
Име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

адресу становања, број телефона, e-mail адресу,  
податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом послова на којима  је 
кандидат радио до подошења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања.  

 
Уз Пријаву кандидат  подноси  Програм рада и развоја 

предузећа као саставни део конкурсне документације. 
 
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси 

се у запечаћеној коверти  на којој је написано "НЕ 
ОТВАРАТИ" Комисији за спровођење конкурса за 
избор директора,  преко Одељења за послове органа 
Града, Градска управа града Крушевца, улица 
Газиместанска 1, 37000 Крушевац, са назнаком "за 
јавни конкурс  за именовање директора ЈП"Пословни 
центар" Крушевац. 

 
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 
- извод из матичне књиге рођених издат на 

обрасцу сходно Закону о матичним књигама 
("Сл.гласник РС" број 20/09 и 145/14), 

- диплома о стручној спреми, 
- исправе којима се доказује радно искуство у 

струци ( потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство); 

- одговарајући документи којима доказује да је 
стручњак у једној или више области из претежне 
делатности за чије је обављање основано предузеће; 

- оверена изјава да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке, оверено у складу 
са законом; 

- уверење надлежног органа да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

- уверење надлежног органа да му није изречена 
мера безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела и то:  

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 
- обавезно лечење наркомана; 
- обавезно лечење алкохоличара; 
- забрана вршења позива, делатности и дужности; 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или 

фотокопији  која је оверена у складу са законом.  
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавног 
предузећа чији је оснивач Град  Крушевац одбациће 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 
Лице задужено за давање обавештења о јавном 

конкурсу је Добрила Филиповић, контакт телефон: 
037/414-746 или 064/8355057, е mail: 
dobrila.filipovic@krusevac.rs. 

 
 
 
127 
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
I - Да Градска управа града Крушевца измени и 

допуни План јавних набавки Градске управе за 2017. 
годину и планира јавну набавку за доделу јавног 
уговора о јавно-приватном партнерству за реконструк-
цију, рационалнизацију и одржавање дела система 
јавног осветљења на територији Града Крушевца у 
отвореном поступку. 

 
II - Да Градска управа града Крушевца након 

измене и допуне Плана јавних набавки из става I ове 
Одлуке, покрене поступак ове јавне набавке. 

 
III - Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 404-493/2017               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, 64/10, 
24/11, 121/142/13, 50/13, 98/1, 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),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I 

 
У Програму уређивања грађевинског земљишта 

за 2017. годину („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
15/16) у првом делу бришу се инвестиције: 
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Тачка Б Опремање грађевинског земљишта – 
Б1 Саобраћајнице, бришу се  

Тачка 3. Изградња Улице Станислава Биничког 
процењене вредности 6.800.000 дин 

Тачка 4. Асфалтирање улице Сремске и дела Ул. 
Карађорђеве у насељу Багдала 3 процењене вредности 
2.500.000 дин. 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта – 

Б1-1. Саобраћајнице (инвестиције са финансијским 
учешћем других инвеститора), брише се 

Тачка 3. Изградња 5 улица у МЗ Бивоље 
процењене вредности 10.000.000 дин. 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта – 

Б4 Опремање слободних локација, брише се 
инвестиција 

Тачка 1. Изградња новопланиране саобраћајнице са 
инфраструктуром у оквиру ПДР „Стари аеродром - 
фаза 1“ (од ТЦ Рода до Ул. Аеродромске) процењене 
вредности 50.000.000 дин.  

 
II 

 
У Првом делу Програм се допуњује  инвестицијама и то: 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта – 

Б2 Инфраструктура, додају се: 
 
Тачка 3. и гласи: Реконструкција дела колектора и 

Трга деспота Стефана процењене вредности 1.500.000 
дин (Буџет града Крушевца) 

Тачка 4.  и гласи: Изградња новог моста на реци 
Гагловци у Капиџији процењене  вредности 3.500.000 
дин (Буџет града Крушевца) 

Тачка 5. и гласи: Изградња моста у Пољацима 
процењене вредности 3.500.000 дин (Буџет града 
Крушевца) 

Тачка 6. и гласи: Реконструкција моста на реци 
Бистрици у Дворану процењене вредности 550.000 дин 
(Буџет града Крушевца) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта – 

Б5 Инвестиције из средстава Републике Србије и 
Буџета града Крушевца додају се:  

Тачка 4.  и гласи: Реконструкција Пионирског 
парка - постављање тартана на трим стазу процењене 
вредности 3.800.000 дин (Буџет града Крушевца – 
1.400.000 дин и  Република Србија – 2.400.000) 

 
Тачка 5. и гласи: Реконструкција дела Улице 

Станислава Биничког (од. Улице Видовданске до Ломине 
улице) и радови на санацији Кошијског потока од ст. 
5+340,00 до 5+586,00 у трупу Ул. Станислава Биничког,  
вредности 17.933.268,35 дин (Република Србија) 

 
Тачка 6. и гласи:  Изградња новопланиране 

саобраћајнице са инфраструктуром у оквиру ПДР 
Стари аеродром фаза 1 (улица Бруски пут - О1 - Ул. 
Аеродромска) вредности 43.869.071 дин (Буџет града 
Крушевца – 22.122.012 дин и  Република Србија – 
21.747.059 дин.) 

 
III  

У првом делу Програма мењају се називи 
инвестиција и процењене вредности и то: 

 
Тачка A Припремање грађевинског земљишта – А2 

Откуп земљишта мењају се називи и вредности и то: 

Тачка 1. мења се назив тако да сада гласи 
„Приступне саобраћајнице из Ул. Партизанских курира 
и Балканске ул. и за гаражу иза НСЗ (саобраћајница иза 
зграде Суда и приступне улице из Партизанских курира 
и из Ул. Балканске према гаражи иза НСЗ)“, мења се 
процењена вредност тако да износи 30.000.000 

Тачка 2. Саобраћајнице у оквиру насеља Пањевац, 
мења се процењена вредност тако да износи 10.000.000 
дин. 

Тачка 3. мења се назив тако да сада гласи  „Улица 
Франше Де Переа и пробијање улице код „Конака“, 
процењена вредност остаје 1.000.000дин. 

Тачка 4. Саобраћајница у оквиру ДИП Савремени 
дом, мења се процењена вредност тако да износи 
11.864.000 дин. 

Тачка 6. Источна обилазница, мења се процењена 
вредност тако да износи 5.000.000 дин. 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта – 

Б1 Саобраћајнице мењају се називи и процењене 
вредности и то: 

 
Тачка 2. Реконструкција Ул. Острво Вида и Ул. 

Ломина у Новом насељу мења се процењена вредност 
тако да износи 17.800.000дин 

Тачка 8. мења се назив тако да сада гласи 
„Изградња Приштинске улице у Пањевцу“ 

Тачка 9. мења се назив тако да сада гласи 
„Реконструкцја Ул. 12. пешадијски пук“ 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта – 

Б1-1. саобраћајнице (инвестиције са финансијским 
учешћем других инвеститора) мења се процењена 
вредност  и назив и то:  

Тачка 1. мења се назив тако да сада гласи 
„Реконструкција Ул. Браће Спасић у Паруновцу“, мења 
се процењена вредност тако да износи 9.413.386 (Буџет 
града 7.313.386 и Месна заједница 2.100.000) 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта – 

Б3 Партерно уређење мењају се називи и процењене 
вредности и то: 

Тачка 4. мења се назив тако да гласи 
„Реконструкција паркинга ХИ „Жупа“ и претварање у 
полигон за обуку возача“ 

Тачка 7. мења се назив тако да сада гласи 
„Реконструкција Ул. Сликара Миловановића и парк код 
ОШ „Доситеј Обрадовић“, мења се процењена вредност 
и износи 9.300.000 дин. 

 
Тачка Б Опремање грађевинског земљишта – 

Б5 Инвестиције из средстава Републике Србије и 
Буџета града Крушевца, мењају се процењене 
вредносси и то: 

Тачка 1. Изградња саобраћајнице у оквиру ДИП 
Савремени дом вредности 15.328.626 (Буџет града 
7.664.313 и Република Србија 7.664.313). 

 
IV 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 463-91/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу чл. 7. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине града Крушевца („Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 11/09, 12/09, 04/13), чл. 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 
5/11 и 8/15), уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине, бр. 401-00-1475/2017-09 од 
07.06.2017. године, 

       Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 08.06.2017. године,  донела је 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА  
 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  

 
I - У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. год. („Сл. лист 

града Крушевца“ бр.14/16 и 3/17) на који је сагласност дало Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине под бројем 401-00-04342/2016 од 29.11.2016.год. и  07.03.2017. године у ставу 5. мења се табела тако да 
сада гласи: 

 

 Извор 

Ред. 
бр. Конто Назив конта 01 

1. 423419 

 
"Промоција заштите животне средине" подразумева штампање брошура, 

лифлета, плаката, мајица,  новина и осталог пропагандног материјала у циљу 
обележавању важних еколошких датума и реализације пројеката из области 

унапређења и заштите животне средине  
 

500.000 

2. 424911 

 
Остале специјализоване услуге  

(претплата на Еко лист за школе) 
 

31.000 

3. 424211 

 
Услуге образовања екокоординатора (предшколских и школских установа) -

програми акредитовани од стране завода за унапређење, образовање и васпитање 
 

100.000 

4. 424511 Услуге одржавања природних површина (заштита природних добара) 
200.000 

 

5. 424611 

 
Услуге очувања животне средине (запрашивање комараца и крпеља) 

Сузбијање развијања ларви комараца и уништавање одраслих једники, као и 
уништавање крпеља 

 

1.500.000 

 
 
 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 
 
 

511323 

 
Пројекат из области енергетске ефикасности у објектима од јавног интереса: 
 

- Учешће града Крушевца у пројекту „Унапређење енергетске 
ефикасности зграде ОШ „Драгомир Марковић“ у Крушевцу (постављање  
термоизолације на фасади и тавану и уградња термостатских вентила)“ 

 
"Унапређење енергетске ефикасности зграде Вишенаменског јавног објекта у 
насељеном месту Трмчаре - град Крушевац (Основна школа "Драгомир 
Марковић" - подручно одељење Трмчаре, Предшколска установа "Ната 
Вељковић" - Трмчаре и Месна заједница Трмчаре) и конверзија грејања са 
чврстог горива на гас"   
 

 
 

4.000.000 
 
 
 
 
 
      

1.200.000 
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7. 463111 

 
Пројекат из области заштите животне средине са циљем еколошког образовања 
деце школског и предшколског узраста а у складу са Локалним програмом 
заштите животне средине 2015-2024 
 

419.000 

8. 451231 
Пројекат унапређења заштите животне средине на територији града Крушевца у 
складу са Локалним програмом заштите животне средине 2015-2024 

3.000.000 

 
-Пројекат социјално-економска инклузија Рома у сиромашним подручјима кроз 
рециклажу (партиципација града Крушевца у одобреном пројекту од стране 
Европске делегације) 

 
1.000.000 

 
9. 451291 

  

10. 424331 

 
Услуге јавног здравства-инспекција и анализа 

(Завод за  заштиту јавног здравља) 
- 

-испитивање степена загађености површинских вода (100.000), 
- испитивање  степена загађености главних водотокова и њихових 

притока,(900.000), 
-испитивање квалитета воде акумулације Ћелије (1.000.000) 

-анализа ваздуха (1.200.000), 
-испитивање буке (400.000), 

-испитивање алергогеног полена у ваздуху (200.000), 
-испитивање квалитета земљишта на садржај пестицида и  

тешких метала (400.000), 
-остало- анализе по налогу инспекције у случајевима када је непознат  

загађивач (300.000) 
 

            
4.500.000 

                                                                                                                                     УКУПНО: 16.450.000 
 
 

II - Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
I Број: 501-117/2017                            ПРЕДСЕДНИК  

                Јасмина Палуровић, с.р. 
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130 
На основу члана 200. Закона о привредним 

друштвима ("Сл. лист РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 
83/2014), члана 15. тачка 4. Одлуке о оснивању Бизнис 
инкубатора, доо Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" 
бр.1/09-пречишћен текст, 12/09, 8/12 и 7/13) и члана 19. 
Статута града Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08, 5/11 и  8/2015),     

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 08.06.2017.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
I – Утврђује се да добит БИЗНИС ИНКУБАТОРА 

ДОО Крушевац за 2016. годину према пословним 
резултатима износи 1.332.438,20 динара. 

 
II – Остварена добит у износу од 1.332.438,20 

динара распоређује се и то: 
- добит у износу од 666.219,10 динара која ће се 

исплатити оснивачу граду Крушевцу, 
- нераспоређена добит у износу од 666.219,10 

динара.  
 
III – Одлуку објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца.“ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-28/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
 
131 
На основу члана 63. Закона о буџетском систему 

(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015 и 99/2016), члана 32. и 66. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 
129/2007 и 83/2014) и члана 19. Статута града 
Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 
2017. ГОДИНУ 

 
 
I - ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
Члан 1. Одлуке о буџету мења се и гласи: 
 

„ Члан 1. 
 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2017. годину 
утврђују се укупни приходи и примања и укупни 

расходи и издаци у износу од 3.751.936.631 динар, од 
тога 3.502.910.799 динара средства из буџета и 
249.025.832 динара средства из других извора 
буџетских корисника.“ 

 
Члан 2. 

 
Члан 2. мења се и гласи: 
 

„ Члан 2. 
 

Укупни приходи и примања Града оствариће се 
из: 

1. Пренетих неутрошених средстава из претходне 
године у износу од 482.268.040 динара, која се састоје 
од пренетих неутрошених средстава са рачуна 
извршења буџета у износу од 432.218.831 динар и 
пренетих неутрошених средстава са рачуна 
сопствених средстава буџетских корисника у износу од 
50.049.209 динара. 

 
2. Текућих прихода и примања буџета у износу од 

3.070.691.968 динара и то: уступљених и изворних 
прихода буџета у износу од 2.236.475.380 динара, 
трансферних средстава из буџета Републике Србије у 
износу од 531.627.868 динара, донација у износу од 
2.588.720 динара и примања од продаје земљишта у 
износу од 300.000.000 динара. 

 
3. Прихода и примања из изворних активности 

директних и индиректних корисника буџетских 
средстава у укупном износу од 198.976.623 динара.  

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

имовину са рачуна извршења буџета у износу од 
3.489.910.799 динара. 

 
2 . Издаци за отплату главнице дуга са рачуна 

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

имовину из других извора буџетских корисника у износу 
од 249.025.832 динара.“ 

 
Члан 3. 

 
Члан 3. мења се и гласи: 
 

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

Крушевца за 2017. годину, утврђени методологијом 
GFS - Статистике државних финансија, коју је 
прописао ММФ, приказани су у следећој табели: 
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GFS табела 

 
 
 

ОПС Шифра економске 
класификације 

План - 
средства из  

буџета 

План - 
средства из  
додатних 
прихода 

Укупно план 

 

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

  3,070,691,968 198,976,623 3,269,668,591 

1. Порески приходи   1,713,750,000  1,713,750,000 
     1.1. Порез на доходак грађана  
           (осим самоодоприноса -711180) 

711 1,263,650,000   1,263,650,000 

     1.2. Порез на фонд зарада 712 50,000   50,000 
     1.3. Порез на имовину 713 450,050,000   450,050,000 

2. Непорески приходи   1,056,941,968 141,491,623 1,198,433,591 
     2.1. Таксе   155,060,000 3,137,000 158,197,000 

     2.1.1. Локалне комуналне таксе 714, 716, 741, 742 144,060,000 3,137,000 147,197,000 

     2.1.2. Локалне административне таксе 742241 5,000,000  5,000,000 

     2.1.3. Боравишна такса 714552 6,000,000   6,000,000 
  2.2. Накнаде 7145, 7415, 742253 213,950,000 20,000 213,970,000 
  2.3. Самодопринос 711180 30,000   30,000 
  2.4. Донације и трансфери   531,627,868 46,550,000 578,177,868 
   - Донације 731+732      
   - Трансфери 733 531,627,868 46,550,000 578,177,868 
 2.5. Приходи настали употребом јавних 
        средстава 

  128,335,000 66,858,500 195,193,500 

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

742140 106,835,000 66,858,500 173,693,500 

  - Новчане казне и одузета имовинска 
корист 

7433 21,500,000   21,500,000 

2.6. Остали непорески приходи   27,939,100 24,926,123 52,865,223 
 - Добровољни трансфери од физичких и 
   правних лица 

744 2,588,720 5,000,000 7,588,720 

  - Мешовити и неодређени приходи 7451+743920 25,350,380 14,862,123 40,212,503 
  -  Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 

771+772   1,250,000 1,250,000 

 -  Трансфери између буџетских  
     корисника на истом нивоу 

781   3,814,000 3,814,000 

3. Примања од продаје нефинансијске  
    имовине 

8 300,000,000 57,485,000 357,485,000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  3,489,910,799 249,025,832 3,738,936,631 

1.Текући расходи   2,215,860,416 188,922,918 2,404,783,334 
     1.1. Расходи за запослене 41 782,177,488 56,635,713 838,813,201 
     1.2. Коришћење роба и услуга 42 1,122,280,004 127,293,322 1,249,573,326 
     1.3. Амортизација и употреба  
           средстава за рад 43   550,000 550,000 
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1 2 3 4 5 
     1.4. Отплата камата 44 1,500,000   1,500,000 
     1.5. Субвенције 45 61,874,498   61,874,498 
     1.6. Социјална заштита из буџета 47 77,377,000 170,000 77,547,000 
     1.7. Остали расходи 48+49 170,651,426 4,273,883 174,925,309 
2. Трансфери 463 448,022,855   448,022,855 
3. Дотације и трансфери 464+465 81,827,287 3,327,693 85,154,980 
4. Издаци за набавку нефинансијске 
имовине 

5 744,200,241 56,775,221 800,975,462 

5. Издаци за набавку финансијске 
имовине (осим 6211) 

62    

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА  

     

1. Примања по основу отплате кредита и 
    продаје финансијске имовине 

92    

2. Задуживање  91    
     2.1. Задуживање код домаћих  
            кредитора 

911    

     2.2. Задуживање код страних кредитора 912    

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  13,000,000  13,000,000 

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

     3.2. Отплата дуга страним  
            кредиторима 612      

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

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

       

Укупни приходи и примања остварени 
по основу продаје нефинансијске 
имовине 

  3,070,691,968 198,976,623 3,269,668,591 

Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 

  3,489,910,799 249,025,832 3,738,936,631 

Буџетски суфицит/дефицит   -419,218,831 -50,049,209 -469,268,040 
Издаци за набавку финансијске имовине 
(осим за набавку домаћих хартија од 
вредности) 

     

Укупни фискални суфицит/дефицит   -419,218,831 -50,049,209 -469,268,040 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА      

Примања од задуживања      

Примања од продаје финансијске 
имовине 

     

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

     

Издаци за отплату главнице дуга   13,000,000  13,000,000 
Нето финансирање   -13,000,000  -13,000,000 
Укупан фискални суфицит/дефицит + 
нето финансирање 

  -432,218,831 -50,049,209 -482,268,040 



   20                                       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                    09.06.2017.  

 

1 2 3 4 5 
 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК 
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
(класа 3, извор финансирања 13 и 15) 

3 432,218,831 50,049,209 482,268,040 

 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, 
извор финансирања 14) 

3    

 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА 
КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ 
НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА   

   

 

Члан 4.  
Члан 4. мења се и гласи: 

 
„ Члан 4.  

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

 
Члан 5.  

Члан 6. мења се и гласи: 
 

„ Члан 6.  
Укупни приходи и примања Града по економској класификацији утврђени су у следећим износима:  

Економ-
ска 

класифи-
кација 

Врсте прихода и примања 

Планирани 
приходи и 
примања из 
буџета 

Планирани 
приходи и 
примања из 
других 
извора 

Укупно 
планирани 
приходи и 
примања 

Стру-
ктура   
у % 

 

1 2 3 4 5 6 
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 

(Градска управа донација за поплављене)   114,550 114,550  
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 

(Библиотека донација)   2,000 2,000  
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 

(Ната Вељковић амортизација из ранијих 
година)   2,256 2,256  

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Ната Вељковић донације из ранијих година)   47,000 47,000  

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Центар за особе са инвалидитетом донација)   124,761 124,761  

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Центар за стручно усавршавање донација)    764 764  

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Туристичка организација - неутрошена 
средства Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација из 2016. г. за пројекат 
"Градски туристички инфо центар")    2,211,833 2,211,833 0.06% 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Градска управа - депозит за јавно надметање)   135,962 135,962  

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Градска управа - неутрошена средства донација 
из 2016. године за организовање концерта за 
Српску Нову 2017. годину) 100,000  100,000  

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Градска управа - неутрошена средства 
Републичког комесаријата за избеглице за 
интерно расељена и избегла лица из 2015. године) 173,570  173,570  
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1 2 3 4 5 6 
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 

(Градска управа - неутрошена средства 
Републичког комесаријата за избеглице за 
интерно расељена и избегла лица из 2016. 
године)  5,985,000  5,985,000 0.16% 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Градска управа - неутрошена средства из 
Републике из 2016. године за реализацију 
пројекта "Теретана на отвореном") 1,253,755  1,253,755 0.03% 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Градска управа - неутрошена средства из 
Републике из 2016. године за реализацију 
пројекта "Пројекат радова на рекострукцији 
пропуста преко Станачког потока на путу за 
гробље у селу Станци код Крушевца") 2,753,296  2,753,296 0.07% 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Градска управа - неутрошена средства из 
Републике из 2016. године за уређење 
(ревитализацију) пољских путева) 6,381,680  6,381,680 0.17% 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(Градска управа - неутрошена средства донација 
из 2016. године за новогодишњу расвету) 1,232,957  1,232,957 0.03% 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 
(неутрошена средства од продаје земљишта у 
корист нивоа градова из 2016. године)  414,338,573  414,338,573 11.04% 

311713 Пренета неутрошена средства за стамбену 
изградњу (Градска управа)   14,553,480 14,553,480 0.39% 

311713 Пренета неутрошена средства за стамбену 
изградњу (Крушевачко позориште)   233,374 233,374 0.01% 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година   32,623,229 32,623,229 0.87% 

  Укупно пренета средства: 432,218,831 50,049,209 482,268,040 12.85% 
         

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке       
         

711110 Порез на зараде 1,020,000,000  1,020,000,000 27.19% 
711120 Порез на приходе од самосталних делатности 136,500,000  136,500,000 3.64% 
711140 Порез на приходе од имовине 3,550,000  3,550,000 0.09% 
711180 Самодоприноси 30,000  30,000  
711190 Порез на друге приходе 103,600,000  103,600,000 2.76% 

  Укупно 711000: 1,263,680,000  1,263,680,000 33.68% 
         

712000 Порез на фонд зарада       
         

712110 Порез на фонд зарада 50,000  50,000  
  Укупно 712000: 50,000  50,000  
         

713000 Порез на имовину       
         

713120 Порез на имовину 360,000,000  360,000,000 9.60% 
713310 Порез на наслеђе и поклон 5,000,000  5,000,000 0.13% 
713420 Порез на капиталне трансакције 85,050,000  85,050,000 2.27% 

  Укупно 713000: 450,050,000  450,050,000 12.00% 
         

714000 Порез на добра и услуге       
714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 35,000,000  35,000,000 0.93% 
714540 Накнаде за коришћење добара од општег 

интереса 1,200,000  1,200,000 0.03% 
714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 6,000,000  6,000,000 0.16% 
714560 Општинске и градске накнаде 16,250,000  16,250,000 0.43% 

  Укупно 714000: 58,450,000  58,450,000 1.56% 
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716000 Други порези       

         
716110 Комунална такса на фирму 60,000,000  60,000,000 1.60% 

  Укупно 716000: 60,000,000  60,000,000 1.60% 
733000 Трансфери од других нивоа власти       

         
733141 Ненаменски трансфер од Републике у корист 

нивоа градова 466,902,000  466,902,000 12.44% 
733142 Други текући трансфери од Републике у корист 

нивоа градова   46,450,000 46,450,000 1.24% 
733144 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова 64,725,868 100,000 64,825,868 1.73% 
  Укупно 733000: 531,627,868 46,550,000 578,177,868 15.41% 
         

741000 Приходи од имовине       
         

741140 Камате на средства консолидованог рачуна 
трезора града      

741410 Приход од имовине који припада имаоцима 
полиса осигурања   42,000 42,000  

741520 Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 3,400,000 20,000 3,420,000 0.09% 

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта 152,050,000  152,050,000 4.05% 

741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнаде 
за воде  (Сливна водна накнада) 50,000  50,000  

  Укупно 741000: 155,500,000 62,000 155,562,000 4.15% 
         

742000 Приходи од продаје добара и услуга       
         

742120 Приходи од продаје добара и услуга или закупа 
од стране тржишних организација у корист 
нивоа републике 50,000  50,000  

742140 Приходи од продаје добара или услуга  од 
стране тржишних организација у корист нивоа 
градова 106,835,000 66,858,500 173,693,500 4.63% 

742240 Таксе у корист нивоа градова  89,000,000  89,000,000 2.37% 
742250 Таксе у корист нивоа општина (Накнада за 

уређивање грађевинског земљишта) 6,000,000  6,000,000 0.16% 
742340 Приходи буџета града од спредне продаје добра 

и услуге које врше државне нетржишне 
јединице 10,000 2,395,000 2,405,000 0.06% 

742370 Приходи индиректних корисника буџетских 
средстава који се остварују додатним 
активностима   700,000 700,000 0.02% 

  Укупно 742000: 201,895,000 69,953,500 271,848,500 7.25% 
         

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист       
         

743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје 20,000,000  20,000,000 0.53% 

743340 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
корист нивоа градова  1,500,000  1,500,000 0.04% 

743920 Остале новчане казне, пенали и приходи од 
одузете имовинске користи у корист нивоа 
Републике 30,000  30,000  

  Укупно 743000: 21,530,000  21,530,000 0.57% 
         

744000 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица       

         
744140 Текући  добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа градова 2,588,720 2,000,000 4,588,720 0.12% 
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744240 Капитални  добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа градова   3,000,000 3,000,000 0.08% 

  Укупно 744000: 2,588,720 5,000,000 7,588,720 0.20% 
      

745000 Мешовити и неодређени приходи       
         

745140 Мешовити и неодређени приходи у корист 
нивоа градова 25,320,380 14,862,123 40,182,503 1.07% 

  Укупно 745000: 25,320,380 14,862,123 40,182,503 1.07% 
         

772000 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године       

         
772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

из претходне године   1,250,000 1,250,000 0.03% 
  Укупно 772000:  1,250,000 1,250,000 0.03% 
         

781000 Трансфери између буџетских корисника на 
истом нивоу       

         
781110 Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу   3,814,000 3,814,000 0.10% 
  Укупно 781000:  3,814,000 3,814,000 0.10% 
         

811000 Примања од продаје непокретности       
         

811140 Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа градова   600,000 600,000 0.02% 

  Укупно 811000:  600,000 600,000 0.02% 
      

812000 Примања од продаје покретне имовине       
         

812140 Примања од продаје покретних ствари у корист 
нивоа градова   400,000 400,000 0.01% 

  Укупно 812000:  400,000 400,000 0.01% 
         

822000 Примања од продаје залиха производње       
         

822140 Примања од продаје залиха производње у 
корист нивоа градова   38,200,000 38,200,000 1.02% 

  Укупно 822000:  38,200,000 38,200,000 1.02% 
         

823000 Примања од продаје робе за даљу продају       
         

823140 Примања од продаје робе за даљу продају у 
корист нивоа градова   18,285,000 18,285,000 0.49% 

  Укупно 823000:  18,285,000 18,285,000 0.49% 
         

841000 Примања од продаје земљишта       
         

841140 Примања од продаје земљишта у корист нивоа 
градова 300,000,000  300,000,000 8.00% 

  Укупно 841000: 300,000,000  300,000,000 8.00% 

  УКУПНО: 3,502,910,799 249,025,832 3,751,936,631 100.00% 
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Члан 6. 
 

Члан 7. мења се и гласи: 
„ Члан 7. 

 
Укупни расходи и издаци Града по економској класификацији утврђени су у следећим износима: 

 

Економ- 
ска  

класифи- 
кација 

Врсте расхода и издатака 

Планирани 
расходи и 
издаци из 
буџета 

Планирани 
расходи и 
издаци из 
других 
извора 

Укупно 
планирани 
расходи и 
издаци 

Структура  
у % 

 

1 2 3 4 5 6 
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде)       
         

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 630,303,000 43,492,000 673,795,000 17.96% 
  Укупно 411000: 630,303,000 43,492,000 673,795,000 17.96% 
         

412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца       

         
412100 Допринос за пензијско и  инвалидско 

осигурање 76,161,000 5,291,000 81,452,000 2.17% 
412200 Допринос за здравствено осигурање 35,420,000 2,330,000 37,750,000 1.01% 
412300 Допринос за незапосленост 5,238,000 344,000 5,582,000 0.15% 

  Укупно 412000: 116,819,000 7,965,000 124,784,000 3.33% 
         

413000 Накнаде у натури       
         

413100 Накнаде у натури 20,037,500 943,000 20,980,500 0.56% 
  Укупно 413000: 20,037,500 943,000 20,980,500 0.56% 
         

414000 Социјална давања запосленима       
         

414100 Исплата накнада за време одсуствовања     
с посла на терет фондова  250,000 1,760,590 2,010,590 0.05% 

414300 Отпремнине и помоћи 4,540,488 370,000 4,910,488 0.13% 
414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи 
запосленом 450,000 336,123 786,123 0.02% 

  Укупно 414000: 5,240,488 2,466,713 7,707,201 0.21% 
         

415000 Накнаде трошкова за запослене       
         

415100 Накнаде трошкова за запослене   1,474,000 1,474,000 0.04% 
  Укупно 415000:  1,474,000 1,474,000 0.04% 
         

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи       

         
416100 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 9,777,500 295,000 10,072,500 0.27% 
  Укупно 416000: 9,777,500 295,000 10,072,500 0.27% 
         

421000 Стални трошкови       
         

421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 3,946,833 1,320,396 5,267,229 0.14% 

421200 Енергетске услуге 217,302,614 41,087,000 258,389,614 6.89% 
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421300 Комуналне услуге 130,658,000 2,790,000 133,448,000 3.56% 
421400 Услуге комуникација 8,685,500 3,148,000 11,833,500 0.32% 
421500 Трошкови осигурања 3,315,000 840,000 4,155,000 0.11% 
421600 Закуп имовине и опреме 1,021,430 420,000 1,441,430 0.04% 
421900 Остали трошкови 909,000 1,790,000 2,699,000 0.07% 

  Укупно 421000: 365,838,377 51,395,396 417,233,773 11.12% 
         

422000 Трошкови путовања       
         

422100 Трошкови службених путовања у замљи 2,381,000 4,105,000 6,486,000 0.17% 
422200 Трошкови службених путовања у 

иностранство 2,580,500 1,330,000 3,910,500 0.10% 
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 450,000 62,000 512,000 0.01% 
422400 Трошкови путовања ученика 500,000  500,000 0.01% 
422900 Остали трошкови транспорта 100,000 285,000 385,000 0.01% 

  Укупно 422000: 6,011,500 5,782,000 11,793,500 0.31% 
         

423000 Услуге по уговору       
         

423100 Административне услуге 340,000 375,000 715,000 0.02% 
423200 Компјутерске услуге 3,963,000 941,000 4,904,000 0.13% 
423300 Услуге образовања и усавршавања 

запослених 1,365,000 800,000 2,165,000 0.06% 
423400 Услуге информисања 32,117,690 2,613,000 34,730,690 0.93% 
423500 Стручне услуге 35,027,538 5,612,000 40,639,538 1.08% 
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 2,080,000 725,000 2,805,000 0.07% 
423700 Репрезентација 9,819,431 1,845,500 11,664,931 0.31% 
423900 Остале опште услуге 15,681,000 3,036,000 18,717,000 0.50% 

  Укупно 423000: 100,393,659 15,947,500 116,341,159 3.10% 
         

424000 Специјализоване услуге       
         

424200 Услуге образовања, културе и спорта 12,840,040 9,432,000 22,272,040 0.59% 
424300 Медицинске услуге 7,707,000 1,240,000 8,947,000 0.24% 
424500 Услуге одржавања природних површина 66,200,000  66,200,000 1.76% 
424600 Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 4,800,000 700,000 5,500,000 0.15% 
424900 Остале специјализоване услуге 93,546,191 2,095,000 95,641,191 2.55% 

  Укупно 424000: 185,093,231 13,467,000 198,560,231 5.29% 
         

425000 Текуће поправке и одржавање           
         

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 404,683,837 20,375,628 425,059,465 11.33% 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 4,999,000 3,875,000 8,874,000 0.24% 
  Укупно 425000: 409,682,837 24,250,628 433,933,465 11.57% 
         

426000 Материјал       
         

426100 Административни материјал 9,685,150 2,464,000 12,149,150 0.32% 
426200 Материјали за пољопривреду   210,000 210,000 0.01% 
426300 Материјали за образовање и усавршавање 

запослених 1,010,000 488,000 1,498,000 0.04% 
426400 Материјали за саобраћај 9,505,250 3,807,000 13,312,250 0.35% 
426600 Материјали за образовање, културу и спорт 846,000 1,751,368 2,597,368 0.07% 
426700 Медицински и лабораторијски материјали   75,500 75,500  
426800 Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 29,758,000 5,561,230 35,319,230 0.94% 
426900 Материјали за посебне намене 4,456,000 2,093,700 6,549,700 0.17% 

  Укупно 426000: 55,260,400 16,450,798 71,711,198 1.91% 
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431000 Амортизација некретнина и опреме       

         
431100 Амортизација зграда и грађевинских 

објеката   350,000 350,000 0.01% 
431200 Амортизација опреме   200,000 200,000 0.01% 

  Укупно 431000:  550,000 550,000 0.01% 
441500 Отплата камата  осталим домаћим 

кредиторима 1,500,000  1,500,000 0.04% 
  Укупно 441000: 1,500,000  1,500,000 0.04% 
      

451000 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама       

         
451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 31,844,498  31,844,498 0.85% 
451200 Капиталне субвенције јавним нефинансиј-

ским предузећима и организацијама 30,030,000  30,030,000 0.80% 
  Укупно 451000: 61,874,498  61,874,498 1.65% 
         

463000 Трансфери осталим нивоима власти       
         

463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 407,402,137  407,402,137 10.86% 
463200 Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 40,620,718  40,620,718 1.08% 
  Укупно 463000: 448,022,855  448,022,855 11.94% 
         

464000 Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања       

         
464100 Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 23,000,000  23,000,000 0.61% 
464200 Капиталне дотације организацијама за 

обавезно социјално осигурање 1,800,000  1,800,000 0.05% 
  Укупно 464000: 24,800,000  24,800,000 0.66% 
      

465000 Остале дотације и трансфери       
         

465100 Остале текуће дотације и трансфери 57,027,287 3,327,693 60,354,980 1.61% 
  Укупно 465000: 57,027,287 3,327,693 60,354,980 1.61% 
         

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета       
         

472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 29,130,000  29,130,000 0.78% 
472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, 

науку и спорт 22,964,000 70,000 23,034,000 0.61% 
472900 Остале накнаде из буџета 25,283,000 100,000 25,383,000 0.68% 

  Укупно 472000: 77,377,000 170,000 77,547,000 2.07% 
         

481000 Дотације невладиним организацијама       
         

481100 Дотације непрофитним организацијама 
које пружају помоћ домаћинствима 3,700,000  3,700,000 0.10% 

481900 Дотације осталим непрофитним 
институцијама 58,760,000  58,760,000 1.57% 

  Укупно 481000: 62,460,000  62,460,000 1.66% 
         

482000 Порези, обавезне таксе и казне       
         

482100 Остали порези 100,000 1,265,771 1,365,771 0.04% 
482200 Обавезне таксе 5,257,235 1,803,562 7,060,797 0.19% 

  Укупно 482000: 5,357,235 3,069,333 8,426,568 0.22% 
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483000 Новчане казне и пенали по решењу 
судова       

         
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 80,400,000 930,000 81,330,000 2.17% 

  Укупно 483000: 80,400,000 930,000 81,330,000 2.17% 
484000 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока       

         
484100 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 9,290,781 274,550 9,565,331 0.25% 
  Укупно 484000: 9,290,781 274,550 9,565,331 0.25% 
         

485000 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа       

         
485100 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 550,000  550,000 0.01% 
  Укупно 485000: 550,000  550,000 0.01% 
         

499000 Средства резерве       
         

499100 Средства резерви 12,593,410  12,593,410 0.34% 
  Укупно 499000: 12,593,410  12,593,410 0.34% 
      

511000 Зграде и грађевински објекти       
         

511200 Изградња зграда и објеката 303,429,740 14,570,000 317,999,740 8.48% 
511300 Капитално одржавање зграда и објеката 251,694,990 14,204,775 265,899,765 7.09% 
511400 Пројектно планирање 32,392,717 1,350,000 33,742,717 0.90% 

  Укупно 511000: 587,517,447 30,124,775 617,642,222 16.46% 
         

512000 Машине и опрема       
         

512100 Опрема за саобраћај 6,800,000 1,300,000 8,100,000 0.22% 
512200 Административна опрема 5,352,000 5,600,141 10,952,141 0.29% 
512600 Опрема за образовање, науку, културу и 

спорт 4,851,800 835,000 5,686,800 0.15% 
512800 Опрема за јавну безбедност 2,190,000 193,900 2,383,900 0.06% 
512900 Опрема за производњу, моторна, 

непокретна и немоторна опрема 1,400,000 435,000 1,835,000 0.05% 
  Укупно 512000: 20,593,800 8,364,041 28,957,841 0.77% 
         

515000 Нематеријална имовина        
         

515100 Нематеријална имовина 8,317,411 705,000 9,022,411 0.24% 
  Укупно 515000: 8,317,411 705,000 9,022,411 0.24% 
         

522000 Залихе производње       
         

522100 Залихе материјала   10,000,000 10,000,000 0.27% 
  Укупно 522000:  10,000,000 10,000,000 0.27% 
         

523000 Залихе робе за даљу продају       
         

523100 Залихе робе за даљу продају   7,581,405 7,581,405 0.20% 
  Укупно 523000:  7,581,405 7,581,405 0.20% 
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541000 Земљиште       

         
541100 Земљиште 127,771,583  127,771,583 3.41% 

  Укупно 541000: 127,771,583  127,771,583 3.41% 
          

611000 Отплата главнице домаћим 
кредиторима       

         
611500 Отплата главнице осталим домаћим 

кредиторима 13,000,000  13,000,000 0.35% 
  Укупно 611000: 13,000,000  13,000,000 0.35% 
  УКУПНО: 3,502,910,799 249,025,832 3,751,936,631 100.00% 

 
 
 

Члан 7. 
 

Члан 8. мења се и гласи: 
„ Члан 8. 

 
Укупни расходи и издаци Града по функционалној класификацији утврђени су у следећим износима: 

 

 

Функцио- 
нална  

класифи- 
кација  

Функција 

Планирани 
расходи и 
издаци из 
буџета 

Струк- 
тура  
у % 

 
Планирани 
расходи и 
издаци из 
других 
извора 

 

Укупно 
планирани 
расходи и 
издаци 

 

1 2 3 4 5 6 
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА    195,182,089      5.6%        224,761         195,406,850      
040 Породица и деца      43,530,000      1.2% -    43,530,000      

070 
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту 

     92,934,263      2.7%        100,000           93,034,263      

090 
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

     58,717,826      1.7%       124,761           58,842,587      

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ    644,658,288      18.4%   56,038,761         700,697,049      
111 Извршни и законодавни органи      52,777,410      1.5%     52,777,410      
133 Остале опште услуге 556,520,097      15.9%   56,038,761       612,558,858   

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 

     20,790,781      0.6%        20,790,781      

170 Трансакције јавног дуга    14,570,000      0.4%       14,570,000      
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ        5,466,000      0.2%                  -            5,466,000      
330 Судови        5,466,000      0.2%                 -             5,466,000      
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 1,150,732,746      32.9%     7,991,978      1,158,724,724      

411 
Општи економски и комерцијални 
послови 

     95,825,049      2.7%                   -          95,825,049      

421 Пољопривреда      46,081,680      1.3%                 -           46,081,680      
451 Друмски саобраћај   975,912,761      27.9%                 -        975,912,761      
473 Туризам      21,930,200      0.6%  7,991,978          29,922,178      

490 
Економски послови некласификовани на 
другом месту 

     10,983,056      0.3%    10,983,056      

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      83,250,000      2.4%                -    83,250,000      
510 Управљање отпадом      1,000,000      0.0% -       1,000,000      
520 Управљање отпадним водама    10,500,000      0.3% -  10,500,000      
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540 
Заштита биљног и животињског света и 
крајолика 

   66,000,000      1.9%     66,000,000      

550 
Заштита животне средине - истраживање 
и развој 

     5,331,000      0.2% -      5,331,000      

560 
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

         419,000      0.0% -         419,000      

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ    325,282,957      9.3% -  325,282,957      

620 Развој заједнице      45,000,000      1.3% -     45,000,000      

630 Водоснабдевање      12,000,000      0.3% -      12,000,000      

640 Улична расвета    133,732,957      3.8% -    133,732,957      

660 
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

   134,550,000      3.8% -    134,550,000      

700 ЗДРАВСТВО        2,630,000      0.1% -     2,630,000      

722 Специјализоване медицинске услуге           830,000      0.0% -         830,000      

740 Услуге јавног здравства        1,800,000      0.1% -    1,800,000      

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 
ВЕРЕ    377,399,413      10.8%   85,545,106         462,944,519      

810 Услуге рекреације и спорта    118,457,255      3.4%   38,061,777         156,519,032      

820 Услуге културе   241,142,158      6.9%   47,483,329         288,625,487      

830 Услуге емитовања и штампања     15,800,000      0.5% -     15,800,000      

840 Верске и остале услуге заједнице        2,000,000      0.1% -        2,000,000      

900 ОБРАЗОВАЊЕ    718,309,306      20.5%   99,225,226      817,534,532      

911 Предшколско образовање   331,065,000      9.5%   96,730,496         427,795,496      

912 Основно образовање   275,045,839      7.9% -     275,045,839      

920 Средње образовање    100,824,467      2.9% -     100,824,467      

950 Образовање које није дефинисано нивоом       5,629,000      0.2% -         5,629,000      

960 Помоћне услуге образовању       5,745,000      0.2%     2,494,730            8,239,730      

УКУПНО: 3,502,910,799      100.0% 249,025,832      3,751,936,631      

 


