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137 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

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

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

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА  

РАВЊАК 1Б  У КРУШЕВЦУ 
  

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене Плана детаљне 

регулације стамбеног насеља Равњак 1Б у Крушевцу (у 
даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације ради се за простор чија 

граница обухвата део периферног насеља Равњак на 
удаљености око 3км од центра Крушевца. 

Површина обухвата плана је око 6х40а. 
Планом су обухваћене парцеле  у оквиру КО 

Крушевац. 
 
Граница планског подручја, приказана у 

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

 
Члан 3. 

 
Предметни простор Плана налази се у оквиру 

урбанистичке зоне бр. 5 Генералног плана Крушевца 
2021.год. 

ПДР стамбеног насеља Равњак 1Б карактерише 
намена простора исклључиво за становање изузимајући 
производни простор ДП Рубин и Задругар са укупном 
површином од 15,70ха (7,5%)укупне површине. 
Простор комунално није довољно опремљен. 

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

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су: 
 рационално коришћења земљишта и комуналне 

инфраструктуре, 

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

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

Члан 5. 
 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

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

Очекивани резултат је омогућавање реконструк-
ције објекта, унапређење његовог коришћења, као и 
коресподенције самог објекта са јавним простором у 
окружењу. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и подразумева 
следећу структуру планираних  

Развој планираних намена усмерен је на 
унапређење постојеће намене – породично становање и 
уређење простора који је неизграђен и запуштен. 

Развој становања се остварује кроз планирање 
оптималних урбанистичких параметара за нову 
изградњу и повећање комфора (површине стамбеног 
простора  по становнику), путем реконструкције и 
унапређењем постојећег грађевинског фонда) Изменом 
терцијалне саобраћајне мреже ствара се могућност 
организације стамбених блокова уз активирање 
неизграђених површина као и адекватно решавање 
приступа парцелама које по фактичком стању немају 
услов за излазак на јавну саобраћајну површину. 

Флексибилним планирањем простора уз увођење 
могућих компатибилних намена (комерцијалне 
делатности, пословање и сл.) као и одређивање 
простора за уређење дефицитарних зелених површина 
(парк, игра деце и сл.) употпуњује се становање као 
основна намена овог простора. 

Планира се дефинисање трајне регулације, односно 
стварање услова за одређивање површина јавне намене 
као и унапређење развоја инфраструктурних система и 
објеката како би се постигло ефикасније функцио-
нисање и рационалније коришћење грађевинског 
земљишта.  

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је израду 120 

дана од достављања извештаја о обављеном раном јавном 
увиду и прибављања свих услова и података од стране 
имаоца јавних овлашћења, органа  и организација који су 
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката. 
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Члан 8. 
  
Средства за израду измене  Плана детаљне 

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

      
Стручни послови израде Плана детаљне регулације 

поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

       
Процењена финансијска средства за израду плана  

Планом износе 1.561.600.00. (без ПДВ-а са ктп односно 
1,873.920,00 са пдв на основу ценовника Јавног 
предузећа за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

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

 
Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 

јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

Члан 10. 
 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

Члан 11. 
 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 1 примерак Плана у дигиталном облику. 
   

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

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

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I  Број: 350-379/17                        ПРЕДСЕДНИК,  
Јасмина Палуровић, с.р. 
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Графички приказ граница и обухвата планског подручја ПДР стамбеног насеља  
„Равњак 1Б “ у Крушевцу 
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138 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

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

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

                   
О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРГ КОСТУРНИЦА“ 

 
Члан 1.  

 Приступа се изради Измене Плана детаљне 
регулације „Трг Костурница“ у Крушевцу измене 
целине Б подцелине Б3 (у даљем тексту План). 

 
Члан 2.                   

Обухват плана детаљне регулације је подручје у 
оквиру насеља  „Трг Костурница“ које је са северне и 
северно – западне стране одређено делом улице Трг 
Костурница, са јужне и југо – источне стране деловима 
катастарских парцела 2453/1, 2447/1, 2447/2 и 2343/2 
све КО Крушевац. План обухвата површину  око 68а. 

Планом су обухваћене парцеле у оквиру КО Крушевац. 
Граница планског подручја, приказана у 

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

 
Члан 3.  

Планом генералне регулације Центар у Крушевцу 
опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, 
од којих је један ПДР Трг Костурница.            

ПДР Трг Костурница обухвата део зоне коју у 
обухвату плана карактерише разноврсност планираних 
претежних намена: типови вишепородичног и 
породичног становања карактеристични за средње 
густине становања, комерцијалне делатности, у мањој 
мери јавне функције, као и вишепородично становање у 
реализованим целинама . 

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

 
Члан 4.  

Основни принципи планирања, уређења и заштите 
простора су: 

 рационално коришћења земљишта и комуналне 
инфраструктуре, 

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

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

 
Члан 5.  

Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја је стварање услова за даљи 

развој и унапређење формираног градског ткива, као и 
решавање уочених проблема.  

Очекивани резултат је омогућавање реконструк-
ције објекта, унапређење његовог коришћења, као и 
коресподенције самог објекта са јавним простором у 
окружењу. 

 
Члан 6.  

Концептуални оквир  планирања представља пре 
свега разрада стратешких планских решења из планова 
вишег реда, односно стварање планског основа за 
реализацију планираних садржаја и дефинисање 
површина јавне намене. 

Претежна намена простора обхваћеног Изменом 
Плана, опредељена је Планом генералне регулације 
Центар као и централне функције (развој 
комерцијалних делатности и јавних функција као 
носиоца централитета и даљи развој становања 
средњих и високих густина кроз унапређење стандарда 
становања) 

Начин коришћења и унапређења планског подручја 
заснива се на дефинисању детаљне намене површина и 
објеката са цињем изградње нових и реконструкције 
постојећих објеката. 

План представња основ за изграду са свим 
неопходним објектима и пратећом комуналном 
инфраструктуром, као и дефинисање услова за уређење 
и коришћење површина у обухвату Измене Плана у 
складу са програмским задатком и стандардима за 
појединачне објекте и пратеће садржаје. 

 
Члан 7.  

 Рок за израду плана детаљне регулације је 180 
дана од достављања извештаја о обављеном раном 
јавном увиду и прибављања свих услова и података од 
стране имаоца јавних овлашћења, органа и 
организација који су овлашћени да утврђују посебне 
услове за заштиту и уређење простора и изградњу 
објеката 

 
Члан 8.   

Средства за израду измене Плана детаљне 
регулације, обезбеђују у буџету Града Крушевца, а 
носилац израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

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

Процењена финансијска средства за израду плана  
Планом износе 322.000,00 дин. (без ПДВ-а са ктп), на 
основу ценовника Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

 
Члан 9.  

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

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

 
Члан 10. 
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Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 
стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 1 примерак Плана у дигиталном 
облику. 

 
Члан 12.  

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

 
Члан 13.  

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I  Број: 350-380/17                        ПРЕДСЕДНИК,  

Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 

 

 

 
 

Графички приказ граница и обухвата планског подручја ПДР  „Трг Костурница“ у Крушевцу 
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На основу члана 27. став 6, члана 35. став 7. и 
члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

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

                   
О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО–ПОСЛОВНОГ 

БЛОКА "КОЛОНИЈА" 
 

Члан 1. 
 
Приступа се изради Измене Плана детаљне 

регулације стамбено – пословног  блока „Колонија“ у 
Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

               
Обухват плана детаљне регулације налази се у оквиру 

границе која почиње од раскрснице улица Видовданске 
(Веце Корчагина) и Душанова (Драгомира Гајића), 
наставлља улицом Видовданском (Веце Корчагина) у 
правцу истока до улице Булевар Николе Пашића (Радована 
Милошевића), даље наставља том улицом у правцу југа до 
раскрснице са улицом Војводе Степе (Радничког 
самоуправљања), даље наставља том улицом у правцу 
запада до раскрснице са улицом Душановом (Драгомира 
Гајића), даље наставља том улицом ка северу до почетне 
раскрснице.  

Површина подручја које се обрађује  обухвата 
површину од 21ха и 50ари. 

Планом су обухваћене парцеле  у оквиру КО 
Крушевац. 

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

      
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације Центар у Крушевцу 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења. 

ПДР стамбено–пословног комплекса Колонија 
обухвата део зоне коју у обухвату плана каракте-рише 
разноврсност планираних претежних намена: типови 
вишепородичног и породичног становања 
карактеристични за средње густине становања, 
комерцијалне делатности, у мањој мери јавне функције, 
као и вишепородично становање у реализованим 
целинама. 

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

 
Члан 4. 

 

Основни принципи планирања, уређења и заштите 
простора су: 

 рационално коришћења земљишта и комуналне 
инфраструктуре, 

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

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

Члан 5. 
  
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

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

Стварања услова за одређивање земљишта за јавне 
и остале намене као предуслова за поступак 
експропријације и решавања правно-имовинских 
односа. 

Одређивање услова за уређење и изградњу  
недостајућих слободних површина. 

Одређивање правила за примену плана путем 
дефинисања оптималних урбанистичких параметара и 
одређивање локација за израду Урбанистичких 
пројеката. 

Усклађивање даљег урбаног развоја и уређење 
подручја плана. 

Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир  планирања представља 

дефинисање детаљне намене површина, адекватно 
планирање собраћајне мреже и стварање услова за 
изградњу комуналне инфраструктуре представљају 
предуслов за реализацију конкретних пројеката. 

 Развој планираних намена усмерен је на 
унапређење постојеће намене.  

 Развој становања се остварује кроз планирање 
оптималних урбанистичких параматара за нову изградњу и 
повећање комфора, путем реконструкције и унапређењем 
постојећег грађевинског фонда.  

Планира се дефинисање  трајне регулације, 
односно стварање услова за одређивање површина 
јавне намене као и унапређење развоја 
инфраструктурних система и објекта како би се 
постигло ефикасније функционисање и рационалније 
коришћење грађевинског земљишта.  

 
Члан 7. 

 
Рок за израду 120 дана од достављања извештаја о 

обављеном раном јавном увиду и прибављања свих 
услова и података од стране имаоца јавних овлашћења, 
органа и организација који су овлашћени да утврђују 
посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката. 

 
 

Члан 8. 
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Средства за израду измене  Плана детаљне 
регулације, обезбеђују у буџету Града Крушевца, а 
носилац израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство.  

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

Процењена финансијска средства за израду плана  
Планом износе 1.446.000,00 дин. (без ПДВ-аса ктп), на 
основу ценовника Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

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

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

 
Члан 10. 

 

 Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 
стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

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

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I  Број: 350-381/17                        ПРЕДСЕДНИК,  
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

 
 

 
 

Графички приказ граница и обухвата планског подручја измене ПДР стамбено-пословног 
блока „Колонија“  
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140 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

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

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

                   
О Д Л У К У 

 
о изради измене Плана детаљне регулације стамбено 

пословног блока између улица: Радована 
Милошевића, Драгољуба Димитријевића, Благоја 

Паровића и Радничког самоуправљања у Крушевцу 
(нови назив Плана „КОЛОНИЈА ЈУГ“)  

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измене Плана детаљне регулације 

стамбено пословног блока између улица Радована 
Милошевића, Драгољуба Димитријевића, Благоја 
Паровића и Радничког самоуправљања у Крушевцу  (нови 
назив  „Колонија Југ“  -  у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Обухват плана детаљне регулације ограничен је 

улицама: Радована Милошевића, Драгољуба Димитри-
јевића, Благоја Паровића и Радничког самоуправљања у 
Крушевцу.   

Површина обухвата плана је око 6,70 ха. 
Планом су обухваћене парцеле у оквиру КО Крушевац. 
Граница планског подручја, приказана у графичком 

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

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације Центар у Крушевцу, 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења. 

ПДР стамбено пословног блока између улица 
Радована Милошевића, Драгољуба Димитријевића, 
Благоја Паровића и Радничког самоуправљања у 
Крушевцу обухвата део стамбено мешовите просторне 
зоне – урбанистичку потцелину 2.3.2. У обухвату плана 
детаљне регулације ову потцелину карактерише 
вишепородично становање у реализованим целинама 
карактеристично за средње густине становања 
(обзиром на низак индекс заузетости), где је могуће 
даље уређење ових целина кроз уређење слободних 
површина и мирујућег саобраћаја,  вишепородично 
становање нижег бонитета које омогућава 
реконструкцију дела урбанистичког блока и од јавних 
функција заступљен је објекат предшколске установе. 

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

Члан 4. 
 

Основни принципи планирања, уређења и заштите 
простора су: 

 рационално коришћења земљишта и комуналне 
инфраструктуре, 

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

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

Члан 5. 
 

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

Очекивани резултат је омогућавање реконструкције 
објекта, унапређење његовог коришћења, као и кореспо-
денције самог објекта са јавним простором у окружењу. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и подразумева 
следећу структуру планираних намена: вишепородично 
становање различитих типова и јавне функције (објекат 
предшколске установе). Комерцијалне делатности су у 
мањој мери заступљене на овом подручју. 

Развој подручја усмерен је на унапређење 
постојећих намена и уређење простора који је 
неодговарајуће намене и лошег бонитета. Унапређење 
намена подразумева развој становања. Садржаје 
предшколске установе ускладити са потребама и 
захтевима јавних институција. 

Развој становања се планира кроз повећање 
комфора увећањем површине стамбеног простора по 
становнику, одрживо повећање густине становања 
увођењем вишепородичних стамбених структура, 
реконструкцију и унапређење постојећег грађевинског 
фонда, повећање  површина за заједничко коришћење и 
зеленило и уређење површина за паркирање. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

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

     
Члан 8. 

  
Средства за израду измене  Плана детаљне 

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

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

Процењена финансијска средства за израду плана  
Планом износе 911.200,00дин. (без ПДВ-а са ктп), на 
основу ценовника Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 
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Члан 9.  
Градска управа, односно орган надлежан за 

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

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

 
Члан 10. 

 
За потребе израде Плана не приступа се изради 

стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину. 

 
 
 

Члан 11.  
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 1 примерак Плана у дигиталном облику. 
 

Члан 12.  
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

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

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I  Број: 350-386/17                        ПРЕДСЕДНИК,  
Јасмина Палуровић, с.р. 

 
 

 

 
Графички приказ граница и обухвата планског подручја измене ПДР стамбено-пословног 

блока између улица: Радована Милошевића, Драгољуба Димитријевића, Благоја Паровића и Радничког 
самоуправљања у Крушевцу (нови назив Плана „КОЛОНИЈА ЈУГ“)  
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141 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

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

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

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „Центар 2“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измене Плана детаљне 
регулације „Центар 2“ у Крушевцу“ (у даљем тексту 
План).  

Члан 2. 
                  

Обухват плана детаљне регулације ограничен је 
улицама Трг Косовских јунака,  обухватајући и део ове 
улице, а затим се ломи и управно иде до Трга 
Косовских јунака.  План обухвата површину  око 48а. 

Планом су обухваћене парцеле  у оквиру КО 
Крушевац. 

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

     
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације Центар 2 у 

Крушевцу опредељене су зоне за даљу разраду 
плановима детаљне регулације са правилима уређења и 
грађења, од којих је један ПДР Центар  2. 

ПДР Центар 2 обухвата део централне градске зоне 
коју у обухвату плана карактеришеразноврснос 
планираних претежних намена: типови вишепо-
родичног и породичног становања карактеристични за 
средње густине становања, комерцијалне делатности, у 
мањој мери јавне функције, као и вишепородично 
становање у реализованим целинама и значајне градске 
јавне површине .Изменама и допунама плана прецизно 
се одређује и мења регулациона линија објекта 
познатог по називу Коцка. 

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

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су: 
 рационално коришћења земљишта и комуналне 

инфраструктуре, 

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

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

Члан 5.  
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

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

Очекивани резултат је омогућавање реконструк-
ције објекта, унапређење његовог коришћења, као и 
коресподенције самог објекта са јавним простором у 
окружењу. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева и подразумева  
за планирану претежну намену комерцијалну делатност  
(услуге, трговине, пословање и сл.)и тргове и скверове, 
као и њима припадајуће зеленило. 

Развој подручја усмерен је на усклађивање 
регулационе линије са развојним плановима за 
реконструкцију објекта и уређење слободних и зелених 
површина.       

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

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана детаљне регулације је 12 

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

 
     Члан 8. 

  
Средства за израду Плана детаљне регулације, 

обезбеђује привредно друштво Брзмин Брзеће д.о.о 
Брус. 

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се привредном друштву Центар 
за урбани развој и архитектуру Парадигма д.о.о. 
Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана  
Планом износе 350.000,00 дин. (без ПДВ-а). 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

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

 
Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 

јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 
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Члан 10. 
 

Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 
стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 1 примерак Плана у дигиталном облику. 
 

   
Члан 12. 

 

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

 
Члан 13.  

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  

I  Број: 350-387/17                        ПРЕДСЕДНИК,  
Јасмина Палуровић, с.р. 

                                                                                                   
 

 
 

 
 
 

Графички приказ граница и обухвата планског подручја измене ПДР „Центар 2“  
 

 
 
142 На основу члана 59. и 60. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 8. став 
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1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аеродром 
Росуље“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/2013 – пречишћен текст, 4/15 и 9/16) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац број 20/17 од 
14.02.2017. године којом се врши Измена и допуна 
Програма пословања ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац 
за 2017. годину и то:  

1. 5.3 План финансијског резултата за 2017. годину   
2. Табела 5.6.1. План расхода 
3. Табела 5.6.2. Плн расхода 
4. 6.1. Трошкови запослених 
5. Прилог 8 – тачка 5.1 Биланс стања на дан 

31.12.2017. 
6. Прилог 9 – тачка 5.2. Биланс успеха у периоду 

од 01.01.2017.-31.12.2017. 
7. Прилог 10 – тачка 5.4. Извештај о токовима 

готовине од 01.01.2017.-31.12.2017. 
8. Прилог 11 – тачка 5.5. Субвенције 
9. Прилог 12 – тачка 6.1. Трошкови запослених 
10. Прилог 15 – тачка 6.4. Обрачун и исплата 

зарада у 2017. Години 
11. Прилог 17 – тачка 6.4.1.2.  
Остали делови Програма пословања за 2017. 

годину остају непромењени. 
 
II - Саставни део Измене и допуне Програма 

пословања ЈП“Аеродром Росуље“ Крушевац за 2017. 
год. је табеларни приказ који се налази у прилогу. 

 
III -  Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 023-31/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
143 
На основу члана 58. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), Закључкa Владе 05. 
Број 023-11810/2015 од 05.11.2015. године, члана 23. 
Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод Крушевац“ 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/13 – 
пречишћен текст и 9/16) и члана 19. тачка 35. 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, донелa је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац, број 15/5 

од 30.05.2017. године, којом се добит остварена у 2016. 
години у износу од 314.479,55 динара распоређује тако 
што се:  

- 50% остварене добити у износу од 157.239,77  
динара усмерава оснивачу, a 

- 50% остварене добити у износу од 157.239,77  
динара распоређује на нераспоређеним средствима 
предузећа.                               

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 023-32/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
144 
На основу члана 53. Закона о правобранилаштву 

(„Сл. гласник РС“, бр. 55/14), чл. 19. став 1. тачка 23. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 14. Одлуке о Градском 
правобранилаштву града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 6/14 и 8/16), 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I – УТВРЂУЈЕ СЕ да МИРОСЛАВУ ЖИВАНО-

ВИЋУ, дипл. правнику из Крушевца, престаје мандат 
Градског правобраниоца града Крушевца 08.06.2017. 
године, због подношења оставке. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушеваца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 020-21/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
145 
На основу члана 14. Одлуке о Градском 

правобранилаштву града Крушевца ("Службени  лист 
града Крушевца", бр. 6/14 и 8/16) и члана 19. став 1. 
тачка 23. 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  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА  КРУШЕВЦА 
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I - ПОСТАВЉА СЕ ВЕСНА ЂУРКОВИЋ, дипл. 
правник из Крушевца, за Градског правобраниоца града 
Крушевца, на период од четири године, почев од                               
09.06.2017. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 020-22/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
146 
На основу чл. 35. Закона о култури ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), чл. 19. став 1. 
тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и чл. 6. Одлуке о 
оснивању Народног музеја у Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца ", бр. 1/09-Пречишћен текст , 6/10 и 9/16), 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ 
МУЗЕЈА У КРУШЕВЦУ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ ГОРАН ВАСИЋ, професор 

историје из Крушевца, за директора Народног музеја у 
Крушевцу. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.   
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  

I Број: 022-179/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
147 
На основу чл. 35. Закона о култури ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), чл. 6. Одлуке о 
оснивању Историјског архива у Крушевцу ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 1/09-Пречишћен текст и 6/10 и 
9/16)  и чл. 19. став 1. тачка 9. 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 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА У КРУШЕВЦУ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ НЕНАД СОКОЛОВИЋ, 

професор историје из Крушевца, за директора 
Историјског архива у Крушевцу, на период од 4 године. 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 022-180/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
148 
На основу члана 39. Закона о култури ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и члана  19. став 1 
тачка 9. 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 

 
Р Е  Ш Е Њ Е 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ ДА МИРОСЛАВУ СМИЉКОВИЋУ, 

магистру организационих наука из Крушевца, престаје 
дужност директора Културног центра у Крушевцу, 21. 
јуна 2017. године, због истека мандата.  

  
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-181/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
      
149 
На основу члана 37. Закона о култури ("Сл. 

гласник РС" број 72/09, 13/2016 и 30/2016 - испр.) и 
члана  19. став 1 тачка 9 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 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА  
КРУШЕВАЦ 

 
I -  ИМЕНУЈЕ СЕ МИРОСЛАВ СМИЉКОВИЋ, 

магистар организационих наука, за вршиоца дужности 
директора Културног центра Крушевац, са 22.06.2017. 
године, на период до једне године. 

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-182/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
150 
На основу члана 130. став 3 и 134. Закона о 

здравственој заштити ("Сл. гласник Републике Србије“  
бр. 107/05, 72/09, ... 93/14,  96/15 и 106/15), чл. 15. и 16. 
Одлуке оснивању  Дома здравља Крушевац  ("Сл. лист 
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града Крушевца" бр. 7/13), чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца, бр. 8/08 и 5/11 и 
8/15)  

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ др МАРИНА КОСТИЋ, 

специјалиста медицине рада из Крушевца, запослена у 
Дому здравља Крушевац, за вршиоца дужности 
директора Дома здравља у Крушевцу, на период од 
шест месеци.  

 
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-183/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 
151 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-
др. закон), чл. 130. и  135. Закона о здравственој заштити 
("Сл.  гласник РС" бр. 107/05, 72/09- др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11,119/12, 45/13-др. закон, 96/15 и 106/15), чл. 
19. тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 4. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над Здравственом 
установом "Апотека" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст  и 2/11),  

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
„АПОТЕКА“ КРУШЕВАЦ  

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да mr ph spec МИЛОШУ 

ОБРАДОВИЋУ из Крушевца, престаје дужност  
директора Здравствене установе "Апотека" Крушевац, 
21. јуна 2017. године, због истека мандата.  

  
II - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-184/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
152 
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-
др. закон), чл. 130. и 132. Закона о здравственој заштити 
("Сл.  гласник РС" бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 96/15 и 106/15), чл. 

19. тачка 9. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и чл. 4. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над Здравственом 
установом "Апотека" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст  и 2/11),  

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ „АПОТЕКА“ КРУШЕВАЦ  
 

I - ИМЕНУЈЕ СЕ маг. фарм. спец. МИЛАН 
РАДОВИЋ из Крушевца, за директора Здравствене установе 
"Апотека" Крушевац, на период од четири године. 

 
II - Именовани  ће ступити на дужност директора 

22.06.2017. године. 
 
III -  Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца".  
   

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-185/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
153 
На основу члана 7. Одлуке о оснивању Туристичке 

организације града Крушеваца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09-пречишћен текст, 4/10 и 7/10) и 
члана 9. Одлуке о  усклађивању послова  Туристичке 
организације града Крушевца са Законом о туризму 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 14/2016) 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 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 

 В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ да СУЗАНИ МИЛОСАВЉЕВИЋ, 

дипл. економисти из Крушевца, престаје дужност 
вршиоца дужности директора Туристичке организације 
града Крушевца  08.06.2017. године.  

 
II - Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-186/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
154 
На основу члана 7. Одлуке о оснивању Туристичке 

организације града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр.1/09-пречишћен текст, 4/10 и 7/10) и 
члана 9. Одлуке о  усклађивању послова  Туристичке 
организације града Крушевца са Законом о туризму ( 
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"Сл.лист града Крушевца" бр.14/2016) и  члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I - ИМЕНУЈЕ СЕ СУЗАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, 
дипломирани економиста из Крушевца, за директора 
Туристичке организације града Крушевца, на период од 
четири године, са 09.06.2017. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-187/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

155 
На основу чл. 130. и чл. 139. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник РС", бр.107/05, 72/09-др. 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 
93/14, 96/15 и 106/15)), члана 8. Одлуке о преузимању 
оснивачких права над Здравственом установом 
"Апотека" Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 1/09 и 2/11 )  и члана 19. став 1. тачка 9. 
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  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ КРУШЕВАЦ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ РАДЕ ПЕТКОВИЋ, 
нутрициониста, представник локалне самоуправе, 
дужности члана Надзорног одбора Апотеке Крушевац.  

 
II - ИМЕНУЈE СЕ ИРЕНА РАКИЋ, дипл. економиста 

из Крушевца, за члана Надзорног одбора Апотеке 
Крушевац, представник локалне самоуправе. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-188/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
156 
На основу члана 130, 139 и 140. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 
72/09, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 15. и 18. Одлуке 
о оснивању Дома здравља Крушевац ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 7/13)  и члана 19. став 1. тачка 9. 

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 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
 УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

КРУШЕВАЦ 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ, доктор 

медицине, представник оснивача, дужности члана 
Управног одбора Дома здравља Крушевац, због 
поднете оставке. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ РАДЕ ПЕТКОВИЋ, нутрицио-

ниста из Крушевца, за члана Управног одбора Дома 
здравља Крушевац, представник оснивача. 

 
III - Решење објавити у “Службеном листу града 

Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-189/2017                    ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
157 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

(„Сл. гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 41. 
Закона о култури (,,Сл. гласник РС“ број 72/09 и 13/16), 
и члана 19. став 1. тачка 9. 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  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА  
У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ СЛОБОДАН ЂУРЧИЋ, 

организатор програма, представник запослених,  
дужности члана  Управног одбора Народног музеја у 
Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ САЊА РУТИЋ, дипл. 

историчар, кустос, представник запослених, за члана 
Управног  одбора Народног музеја Крушевцу. 

 
III  - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-190/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
158 
На основу чл.  31, 34.  и 35. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), чл. 32. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07), и чл. 19.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца"бр. 8/08, 5/11 и 8/15),           
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Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 08.06.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

 ГРАД КРУШЕВАЦ 
 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора  јавних предузећа чији је 
оснивач град Крушевац (у даљем тексту: Комисија)  у 
саставу:  

За председника: 
-  Горан Добрић, дипл. правник из Крушевца 
   
За чланове:  
1. Маријана Николић, дипл. Економиста из 
Крушевца,  
2. Данијела Јовановић, дипл. Економиста из 
Крушевца, 
3. Јован Крстић, дипл. Правник из Крушевца, 
4. Горан Ћирић, дипл. правник из Крушевца. 
 
II - Задатак Комисије је да у складу са чланом 40. 

Законa о јавним предузећима спроведе конкурс за 
избор директора јавних и јавних комуналних предузећа 
чији је оснивач Град, састави Ранг листу  са највише 
три кандидата која су са најбољим резултатом 
испунила мерила за избор директора јавног предузећа и 
исту са Записником о спроведеном изборном поступку  
достави  Одељењу за послове органа Града - Градске 
управе, ради припреме нацрта акта о именовању 
директора. 

 
III - Мандат чланова Комисије траје 3 године.  
 
IV - Стручне и административне послове за 

Комисију обавља Одељење за послове органа Града- 
Градске управе града Крушевца. 

 
V - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 023-30/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
159 

       На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 
1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник РС" бр. 111/09 и 99/11) и члана 19. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 
8/08, 5/11 и 8/15)  
         Скупштина града Крушевца, на седници од 
08.06.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
    

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

- под редним бројем 9. уместо Саша Стефановић, 
Руководилац ЕД Крушевац, члан, именује се Саша 
Ћирић, руководилац ЕД Крушевац, члан. 

 
II – Oво решење  објавити  у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 325-7/2017                     ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 

 
 

160 
На основу члана 19. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), члана 
17. Одлуке о  организацији, делокругу и раду 
заштитника грађана Града Крушевца ("Сл.лист града 
Крушевца" 1/2011 и 8/2012) и члана 84. Пословника 
Скупштине града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" 
бр. 1-2013 - пречишћен текст и 10/2013), 

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

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – ПРИХВАТА СЕ Годишњи извештај Заштитника 

грађана Града Крушевца за 2016. годину. 
 
II - Закључак  објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 011-6/2017                   ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
161 
На основу члана члана 69. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), 
члана 32а. Одлуке о оснивању јавног комуналног 
предузећа "Водовод - Крушевац" Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца", бр. 5/2013 - пречишћен текст и 9/16) 
и члана 19. тачка 35. 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, донелa јe 

З А К Љ У Ч А К 
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I - УСВАЈА СЕ Финансијски извештај и Извештај 
о пословању ЈКП „Водовод- Крушевац“ Крушевац за 
2016. годину.  

 
II - Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-33/2017               ПРЕДСЕДНИК  
                Јасмина Палуровић, с.р. 
 
 
 
 
 
III – АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО  
 
 
162 
На основу члана 30. став 6. Закона о предшколском 

васпитању и образовању (,,Сл. гласник РС“, бр. 18/10) и 
чл. 48. Статута града Крушевца (,,Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 06.04.2017. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност Предшколској установи 

,,Ната Вељковић“ Крушевац, да у школској 2017/18 
години може да формира васпитне групе са 
целодневним обликом рада са повећањем до 20% већим 
бројем деце од норматива утврђених  Законом о 
предшколском васпитању и образовању. 

 
II - Закључак  објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-86/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу чл. 6. и  чл. 48. Статута града Крушевца 

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

дана 05.05.2017. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
САВЕТА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИДОВДАНА  

 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за обележавање 28. јуна 

–Видовдана, празника града Крушевца, у следећем 
саставу:  

За председника:  

Драги Несторовић, Градоначелник града Крушевца  
 

За заменика председника:  
Весна Лазаревић, заменик Градоначелника града 

Крушевца. 
 
За чланове:  

1. Јасмина Палуровић,  председник Скупштине града,
2. Бранислав Весић, начелник Расинског 

управног округа,
3. др Велибор Лазаревић, члан Градског већа, 
4. Иван Анђелић, начелник Градске управе,
5. Мирољуб Ћосић, помоћник градоначелника  за  

економски развој, инвестиције  и финансије,
6. др Јелена Милановић, помоћник 

градоначелника за друштвене делатности,
7. Предраг  Миленковић, помоћник 

градоначелника за омладину и спорт
8. Миљан Петровић, начелник Полицијске управе 

Крушевац,
9. пуковник Сретен Зафировић, командант 

Гарнизона,
10. Драги Вешковац, протојереј-ставрофор,

секретар Епископа крушевачког 
11. Драган Николић, руководилац КУД 

„14.октобар“ Крушевац, 
12. др Гордана Симић, начелник Службе за хитну 

медицинску помоћ и санитетски превоз,
13. Бранислав Недић, директор Крушевачког 

позоришта,
14. Драган Лазић, директор Спортског центра 

Крушевац,
15. Мирослав Смиљковић, директор Културног 

центра Крушевац,
16. Весна Живковић, директор  Предшколске 

установе „Ната Вељковић“, Крушевац,
17. Горан Васић, директор Народног музеја 

Крушевац,
18. Сузана Милосављевић, директор Туристичке 

организације Крушевац, 
19. Зорица Јовановић, начелник Одељења за 

друштвене делатности, 
20. Биљана Цветковић, начелник Одељења за 

финансије,
21. Снежана Радуловић, начелник Одељења за 

инспекцијске послове, 
22. Душан Тодоровић, начелник Одељења за

послове одбране и ванредне ситуације
23. др Јелена Николић, председник Комисије 

Буџетског фонда за подстицање развоја младих 
талената

24. Светлана Видановић, шеф Службе за образовање,
културу, омладину, спорт и информисање.

 
II - Задатак Савета  је да:  
- донесе Програм обележавања 28. јуна - Видовдана, 

празника града Крушевца, 
- утврди средства потребна за реализовање 

Програма и изворе финансирања, 
- утврди обавезе свих учесника у реализацији 

Програма, 
- по реализованом Програму сачини наративни и 

финансијски извештај о реализованим активностима.  
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III - Образује се Технички савет за обележавање 

Видовдана у саставу:  
1. Драги Несторовић, Градоначелник града 

Крушевца, председник, 
2. Весна Лазаревић,заменик Градоначелника,  члан, 
3. Саша Ћирић, директор Електродистрибуције 

Крушевац, члан, 
4. Бобан Костић, директор ЈКП „Крушевац“ члан, 
5. Владимир Милосављевић, директор ЈКП „Водовод 

Крушевац“, члан, 
6. Војкан Тутулић, директор Јавног предузећа за 

урбанизам и пројектовање, члан, 
7. Драги Марковић, директор ЈП „Пословни 

центар“ Крушевац, члан, 
8. Горан Васић, директор Народног музеја 

Крушевац, члан, 
 
IV - Задатак Техничког савета  је да: 
- координира рад свих учесника у реализацији 

Програма обележавања Видовдана, 
- предузима све организационе и техничке мере у 

реализацији Програма. 
 
V - Стручне и административне послове за Савет 

обављаће Одељење за скупштинске послове и  
Одељење за друштвене делатности Градске управе 
града Крушевца. 

 
VI- Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о образовању и именовању Савета за 
обележавање Видовдана III бр. 17-10/2016 од 19. 04. 
2016.године. 

 
VII - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 17-18/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

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

дана 05.05.2017. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ФЕСТИВАЛА 

ДРАМСКОГ АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА 
РАСИНСКОГ ОКРУГА ,,ФЕДРАРО“ 

 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за одржавање 

Фестивала драмског аматерског стваралаштва Расинског 
округа у следећем саставу: 

- Јасмина Палуровић, председница Скупштине 
града Крушевца, 

- др Јелена Милановић, помоћник Градоначелника 
за друштвене делатности, 

- др Велибор Лазаревић, члан Градског већа, 
- Драги Марковић, директор  ЈП ,,Пословни центар“ 

Крушевац, 
- Никола Филиповић, шеф Службе месних заједница, 
- мр Мирослав Смиљковић, директор Културног 

центра Крушевац, 
- Зорица Јовановић, начелник Одељења за друштве-не 

делатности, 
- Владимир Милосављевић, директор ЈКП ,,Водовод“ 

Крушевац, 
- Светлана Ђурђевић, пр Крушевачког позоришта 

Крушевац,  
- Ђорђе Ковачевић, директор д.о.о. Радио телеви-

зије Крушевац, 
- Борислав Чолић, председник КУД-а ,,Вук Караџић“ 

Жабаре, 
- Градимир Мијатовић,потпредседник МЗ Жабаре, 
-  Љубодраг Обрадовић, потпредседник МЗ Жабаре, 
- Живорад Ђокић, председник драмске секције КУД 

,,Вук Караџић“ Жабаре, 
- Бранислав Кљајић, Хемопродукт Крушевац. 
 
II - Задатак Организационог одбора је да: 
- донесе финасијски план за реализацију ове 

манифестације и извештај о реализацији исте, 
- решава сва материјално-финансијска питања у 

вези ФЕДРАРА, 
- организује смештај и боравак свих учесника 

ФЕДРАРА, 
- именује Савет и жири ФЕДРАРА, 
- обавља и друге послове предвиђене Правилником о 

организацији Фестивала драмског аматерског ствара-
лаштва Расинског округа-ФЕДРАРО. 

 
III - Решење објавити у ,,Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-126/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
165    
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15), Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2016. годину (,,Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 9/15), члан 15., члан 16. и члан 17. 
Правилника о критеријумима за финансирање програма и 
пројеката за реализацију Локалног акционог плана за 
младе града Крушевца број 022-228/13 (“Сл. лист града 
Крушевца”, бр. 6/2013) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 05.05.2017. године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 
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I – УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији пројеката 
удружења грађана које је град Крушевац финансирао 
по Конкурсу за имплементацију Локалног акционог 
плана за младе за 2016. годину. 

 
II – Закључак Градског већа о усвајању Извештаја 

о  реализацији пројеката удружења грађана које је град 
Крушевац финансирао по Конкурсу за имплемента-цију 
Локалног акционог плана за младе за 2016. године 
објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-125/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
166 
На основу члана 19. ст. 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 
41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 48. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.05.2017. године, донeло је 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА У  

2017. ГОДИНИ 
 

1. МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Програм унапре-
ђења безбедности саобраћаја на територији града 
Крушевца у 2017. години ("Службени лист Града 
Крушевца", 15/16 од 28.12.2016. године) тако што се:  

у делу "III Активности за реализацију програма 
у 2017. години" у оквиру "Активности Програма у 
2017. години" мења се тачка 1.3 и гласи: 

1.3 Израда пројекта по решењу о техничком 
регулисању саобраћаја .............. 200.000,00 динара, 

 
У тачки 3.3 уместо износа "300.000,00 динара" 

треба да стоји "250.00.00 динара", 
 
У тачки 3.7 уместо износа "250.000,00 динара" 

треба да стоји "100.00.00 динара", 
 
Тачка 3.8 мења се и гласи:  
3.8 Опремање саобраћајних полигона за децу 

("Шта знаш о саобраћају") за 6 основних школа 
...........................400.000,00 динара, 

 
У тачки 3.9 уместо износа "300.000,00 динара" 

треба да стоји "200.000,00 динара", 
 
После тачке 3.11 додају се тачке:  
3.12 У функцији безбедности ђака првака-

набавка светлећих торби ......... 350.000,00 динара, 

3.13 У фунцији промоције активности Савета и 
безбедности саобраћаја - израда лога, набавка 
застава и штанда Савета 50.000,00 динара. 

  
2. Ове Измене и допуне Програма објавити у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-448/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца 

("Службени лист града Крушевца", број 8/08, 5/11 и 8/15), 
Градско веће града Крушевца, на седници 

одржаној дана 18.05.2017. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА  
 

I - Образује се Радна група за израду Акционог 
плана за борбу против корупције града Крушевца. 

 
II -  Именују се: 
1. Маја Цуцкић, дипл. правник, секретар 

Скупштине града, координатор Радне групе, 
2.  Мирко Јовановић, члан Градског већа,  
3. Душица Филиповић Станишић, дипл. правник, 

шеф Службе за скупштинске послове, члан 
4. Биљана Цветковић, дипл. економиста, начелник 

Одељења за финансије, члан 
5. Весна Анђелић, дипл.правник, начелник 

Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине,члан 

6. Јасмина Бабић, дипл. правник, шеф Службе за 
имовинско-правне послове, члан 

7. Зорица Јовановић, дипл.специјални педагог, 
начелник Одељења за друштвене делатности, члан. 

 
III - Задатак Радне групе је да изради Нацрт  

Акционог плана за борбу против корупције града 
Крушевца и исти достави Градском већу града 
Крушевца. 

 
IV - Радна група је овлашћена да, по потреби, 

формира тимове које ће чинити представници 
надлежних организационих јединица Градске управе, 
стручне јавности и невладиног сектора, сходно области 
из које је мера/активност, чијој се реализацији 
приступа. 

 
V - Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Радне групе обављаће Одељење за послове 
органа града  у сарадњи са осталим организационим 
јединицама Градске управе града Крушевца. 
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VI - Доношењем овог Решења престаје да важи  
Решење о образовању и именовању Комисије за израду 
Акционог плана за борбу против корупције града 
Крушевца и реализацију мера из Акционог плана за 
спровођење Националне стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији, за периодод 2013-2018. 
године III Број: 022-297/14 ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 4/14). 

  
VII - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-141/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 

 
168          
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ број 8/08, 5/11 и 8/15) и 
Меморандума о сарадњи број 404-333/I од 03.04.2017. 
године потписаног између Сталне конференције 
градова и општина – Савеза градова и општина Србије 
и града Крушевца, 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 18.05.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТИМА 
 

за реализацију  програма „Подршка локалним 
самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: 

унапређење квалитета услуга, дијалога 
заинтересованих страна и ефикасности локалне 

администрације“, који финансира Влада Шведске, а 
спроводи Стална конференција градова и општина 
(СКГО) у партнерству са Шведском асоцијацијом 

локалних власти и региона (САЛАР). 
 
I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Радни тим за реализацију 

програма „Подршка локалним самоуправама у Србији 
на путу придруживања ЕУ: унапређење квалитета 
услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности 
локалне администрације“ у следећем саставу:  

1. Оливера Дреновац, дипл.грађ.инж., мастер 
аналитичар заштите животне средине, помоћник 
градоначелника за екологију, одрживи развој и 
енергетику, Градска управа Крушевац – координатор,   

2. Слађана Милић, дипл. инж. заштите животне 
средине, шеф Службе за заштиту животне средине, 
Градска управа Крушевац  

3. Драгана Ивановић, дипл. биолог – еколог, 
саветник у Служби заштитне животне средине, градска 
управа Крушевац  

4. Биљана Станковић, дипл. биолог, инспектор за 
заштиту животне средине, Градска управа Крушевац 

5. Јелена Николић, дипл.инж.арх., саветник за 
енергетску ефикасност и одрживу урбану мобилност, 
Градска управа Крушевац  

6. Андријана Стефановић, дипл. економиста, шеф 
комерцијале, ЈКП “Крушевац“  

7. Ненад Шароњић, дипл. менаџер, инжењер 
електронике, систем администратор, ЈКП “Крушевац“  

8. Саша Антић, дипл.инж.заштите на раду, 
помоћник директора, ЈКП „Водовод“  

9. Мирослав Милосављевић, дипл. инж. пољоприв-
реде, технолог, ЈКП „Водовод“. 

 
II - Задаци Радног тима:   
1. Сарадња са СКГО 
2. Израда плана активности за унапређење нивоа 

услуга у обасти заштите животне средине 
3. Спровођење активности у складу са програмом 

и планом активности 
4. Обезбеђивање пуне доступности и сарадње 

организационих јединица релевантних за имплемента-
цију техничке подршке 

5. Спровођење активности комуникације са 
грађанима и обезбеђивање видљивости активности у 
локалној заједници 

 
III - Временски оквир 
 
Трајање програма – техничке подршке је 30 месеци 

и биће имплементирана у периоду од априла 2017 до 
септембра 2019.године 

 
IV - Стручне и административе послове за потребе 

Радног тима обавља Одељење за инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине, Служба за заштиту 
животне средине 

 
V - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 011-4/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
 
169     
На основу  члана 94. ст. 4. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 
68/2015), члана 32. Одлуке о ауто-такси превозу 
путника на територији града Крушевца („Сл.  лист 
града Крушевца“ бр.12/16- пречишћен текст и 15/16) и  
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15)  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.05.2017. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
  

о утврђивању економски најниже цене у оквиру 
такси тарифе по којој се ауто–такси превоз  

мора обављати на територији града Крушевца 
 
I - Овим Решењем утврђује се економски најнижа 

цена ауто-такси превоза у оквиру такси-тарифе по којој 
се ауто-такси превоз мора обављати на територији 
града Крушевца. 

 
II - Економски најнижа цена ауто-такси превоза у 

оквиру такси тарифе чини збир појединачних цена и то: 
 

  Ред.   Назив услуге                           Цена услуге 
  бр.                                                            у динарима  

1.   Старт                                                70 
2.   Вожња по километру                      55 
3.   Време чекања по часу                   500 

 
У појединачне цене такси услуге из овог става, 

урачуната је цена доласка на адресу  по позиву као и 
превоз пртљага путника. 

 
III - На утврђене цене из става  II овог Решења 

ауто-такси превозници не могу давати попусте. 
 
IV - Ауто-такси превозници утврђују цене такси 

превоза ценовником, у складу са појединачним ценама 
утврђеним у ставу II овог Решења и баждаре 
таксиметре на износ утврђен Решењем и ценовником. 

Ауто-такси превозници су дужни да ценовнике, 
усклађене са појединачним ценама из става II овог 
Решења, у року од 10 дана од дана ступања на снагу овог 
Решења доставе Одељењу за стамбено-комуналне и 
имовинско правне послове Градске управе ради овере. 

 
V - Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
VI - Решење објавити  у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-452/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
170 
На основу члана 48 Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ број 8/08, 5/11 и 8/15) а у складу 
са чланом 55.став 5. Закона о водама („Сл. гласник РС“ 
бр. 30/10) 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 18.05.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНО-ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I – УСВАЈА СЕ Локално-оперативни план за 

одбрану од поплава на територији града Крушевца за 
2017. годину. 

II – Налаже се „Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац'' да на основу Локално-
оперативног плана приступи спровођењу оперативних 
мера и уређењу водотокова у 2017. години. 

 
III – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 325-5/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
171    
На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  15/16),  
члана 16. ст. 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 13/16 – пречишћен текст) и члана 48. 
тачка 12. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 , 5/11 и 8/15) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.05.2017. године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање 
Крушевац, који је донео директор под VI бр. 1020 од 
19.04.2017. године. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 023-23/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
172       
На основу члана 69. став.1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр.  15/16), члана 15. ст. 2. 
Одлуке о  оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Водовод Крушевац“ бр. 5/13 – пречишћен текст и 9/16) и 
члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 18.05.2017. године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну  

Правилника  о унутрашњој организацији  и системати-
зацији послова ЈКП "Водовод Крушевац" из Крушевца 
коју је донео директор Одлуком бр. 1972 од 21.04.2017. 
године и на коју је Надзорни одбор дао сагласност 
Одлуком бр. 13/7 од 24.04.2017. године. 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                    09.06.2017. 
    

 

292 

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 023-24/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
   
 
173     
На основу члана 48. став 1. тачка 13. Статута града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и  
8/15) и на основу чл. 9. став 1. тачка 1. и став 2. Одлуке 
о оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 9/15), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 18.05.2017. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Правилника о критеријумима за коришћење 
средстава Буџетског фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца, коју је донела 
Комисија Буџетског фонда за подстицање развоја 
младих талената, број 84 од 11.05.2017. године. 

 
II –Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-136/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
* 

*                  * 
 

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског 
Фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца“ бр. 9/15),  

Комисија Буџетског Фонда за подстицање развоја 
младих талената града Крушевца, на седници одржаној 
11.05.2017. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА 
 

Члан 1. 
 
У Правилнику о критеријумима за коришћење 

средстава Буџетског фонда за подстицање развоја младих 
талената града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, 
број 1/16), у члану 1. после речи ,,у образовним 
установама чији је оснивач Република Србија“ додати 

речи ,,материјална помоћ за стручно усавршавање 
ученика и студената у земљи и иностранству“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 2. после алинеје три додати алинеју четири 

која гласи:  
,, - пружа материјалну помоћ ученицима и 

студентима ради стручног усавршавања у земљи и 
иностранству.“ 

 
Члан 3. 

 
У члану 9. додати став четири који гласи: 
„Фонд пружа материјалну помоћ ученицима и 

студентима ради стручног усавршавања у земљи и 
иностранству, у складу са усвојеним Програмом рада 
Фонда за календарску годину.“ 

 
Члан 4. 

 
У члану 19. став 4 речи „у јулу и августу“ замењују 

се речима ,,за јули и август“. 
 

Члан 5. 
 
У члану 21. став 2 брисати реч ,,градоначелник“. 
 

Члан 6. 
 
У члану 22. став 1, у алинеји два и три, број „19“ 

замењује се бројем ,,20“ и додаје се нова алинеја која 
гласи ,,ако стипендиста поднесе захтев за раскид 
уговора о стипендирању“. 

 
Члан 7. 

 
После члана 23. додати члан 23 а.  који гласи: 
,,Право на материјалну помоћ ради стручног 

усавршавања у земљи и иностранству могу остварити 
ученици и студенти, који поред општих критеријума за 
коришћење средстава који су прописани чланом 5. став 
1 алинеја прва Правилника Фонда испуњавају и следеће 
услове:  

- Ученици средњих школа са седиштем на 
територији града Крушевца који су у претходно 
завршеним разредима постигли одличан успех, и који 
су на предлог школе упућени у научно истраживачке 
центре у земљи и иностранству.  

- Студенти који су на режиму финансирања из 
буџета Републике Србије, са укупном просечном 
оценом студирања најмање 8.5, који су упућени од 
стране факултета и позвани од стране овлашћених 
научно образовних институција и организација, на 
стручно усавршавање у земљи и иностранству.  

Ученици и студенти имају право једном у току 
календарске године на  финансирање дела трошкова 
боравка на стручном усавршавању.   

Корисници материјалне помоћи за стручна усаврша-
вања су у обавези да у року од 15 дана доставе извештај о 
реализацији и о наменски утрошеним средствима. 

 
Члан 8. 

 
Овај Правилник примењиваће се даном добијања 

сагласности од стране Градског већа града Крушевца. 
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Члан 9. 
 
Правилник објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
Број: 84/17                            Председник Комисије 
                                               Јелена Николић, с.р.  
 
 
 
174      
На основу Правилника о одобравању средстава и 

финансирања програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта на територији града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 10/12 и 
члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 18.05.2017. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – УСВАЈА СЕ Извештај Спортског савеза града 

Крушевца о реализацији програма и пројеката од јавног 
интереса у области унапређења и развоја спорта за град 
Крушевац у 2016. години „Развој спорта града Крушевца 
у 2016. години“  бр. 22/2017 од 24.03.2017. године. 

Стонотениски клуб „Цар Лазар“ није оправдао 
наменска буџетска средства у висини од 10.613,00 
динара. 

Стонотениски клуб „Цар Лазар“ не може добијати 
средства из буџета града Крушевца у наредне две године. 

 
II – Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-139/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
175       
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за финансирање 
активне политике запошљавања („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана 19.05.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и Критеријуме 

за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
финансирање програма „Самозапошљавање“ бр. 1/2017 
од 18.05.2017. године, које је донела Комисија за 
израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава Фонда за финансирање 
активне политике запошљавања на седници одржаној 
18.05.2017. године. 

Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-90/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
* 

*                  * 
 

На основу члана 8 став 2. Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за  финасирање  активне политике 
запошљавања („Сл. лист града Крушевца“  бр. 12/09),  

Комисија за израду предлога Локалног акционог 
плана за запошљавање и избор корисника средстава 
Фонда за финансирање активне политике запошљавањa 
на седници одржаној дана 18.05.2017. године, донeла је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ 

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА „САМОЗАПОШЉАВАЊЕ“ 
 

I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Укупна расположива средства у 2017. години за 

доделу субвенција за самозапошљавање незапосле-
них лица на територији града Крушевца износе 
18.181.818,18 динара, a предвиђена су буџетом Града 
Крушевца у износу од 10.000.000,00 динара и 
буџетом Националне службе за запошљавање у 
износу од 8.181.818,18 динара.  

Субвенција за самозапошљавање намењена је 
незапосленима који се воде на евиденцији Националне 
службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба) и имају завршену обуку за започињање 
сопственог посла.  

Субвенција за самозапошљавање додељује се у 
једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 
200.000,00 динара у случају самозапошљавања 
вишкова запослених или 220.000,00 динара за 
незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва, као 
и оснивања привредног друштва, уколико оснивач 
заснива у њему радни однос. 

Незапослени који оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану 
делатност и измирује обавезе по основу доприноса за 
обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од 
дана отпочињања обављања делатности. 

Право на субвенцију може се остварити и удружи-
вањем више незапослених, оснивањем привредног 
друштва ради самозапошљавања. Уколико се више 
незапослених удружи, у складу са законом, свако лице 
појединачно подноси захтев за самозапошљавање и 
остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, 
односно 220.000,00 динара у случају када су 
подносиоци захтева особе са инвалидитетом. 

У случају да се два и више лица из категорије 
вишкова запослених удружи ради оснивања привредног 
друштва, у складу са законом, уколико оснивачи 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                    09.06.2017. 
    

 

294 

заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у 
једнократном износу од 200.000,00 динара по 
кориснику, а уколико се у року од три месеца од дана 
уплате средстава доставе докази кумулативно о 
утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа 
средстава додељених по основу отпремнине, кориснику 
се може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу 
са расположивим финансијским средствима за ову 
намену за 2017. годину. 

 
Пре укључивања у програм Национална служба 

врши проверу испуњености законских и услова овог 
јавног позива за незапослено лице. 

Средства додељена по основу субвенције за 
самозапошљавање су de minimis државна помоћ. 

 
II - УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  
 
Право на субвенцију за самозапошљавање 

незапослено лице не може да оствари: 
- за обављање делатности које се не 

финансирају, према списку делатности који је саставни 
део јавног позива; 

- за обављање послова/делатности за које је 
решењем о инвалидности или решењем о процени 
радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења утврђено да особа са 
инвалидитетом не може да их обавља; 

- за оснивање удружења; 
- ако је остварило право на исплату новчане 

накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и 
- ако је већ користило субвенцију за 

самозапошљавање која је делом или у целости 
финансирана средствима Националне службе и Града 
Крушевца.  

Право на доделу субвенције за самозапошљавање 
незапослено лице може да оствари под условом да је: 

- пријављено на евиденцију незапослених 
Националне службе,  

- са пребивалиштем на подручју града Крушевца 
- завршило обуку из предузетништва по плану и 

програму обуке у организацији Националне службе или 
друге одговарајуће организације, 

- измирило раније уговорне и друге обавезе 
према Националној служби и Граду Крушевцу, осим за 
обавезе чија је реализација у току, уколико исте 
редовно измирује и 

- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de 
minimis државну помоћ у текућој фискалној години и 
претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о 
правилима за доделу државне помоћи. 

У току трајања Јавног позива незапослено лице 
може само једном поднети захтев за доделу субвенције 
за самозапошљавање. 

 

III - ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  
 

Документација за подношење захтева: 
- попуњен захтев са бизнис планом на 

прописаном обрасцу Националне службе и Града 
Крушевца; 

- доказ о завршеној обуци, уколико није 
завршена у организацији Националне службе; 

- обавештење подносиоца захтева о раније 
примљеној државној помоћи мале вредности, на 
прописаном обрасцу Националне службе; 

- доказ о власништву пословног простора, 
уколико подносилац захтева располаже истим и 

- доказ о власништву опреме, уколико 
подносилац захтева располаже истим. 

У случају када је подносилац захтева особа са 
инвалидитетом, потребно је доставити и решење о 
инвалидности или процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења. 

Национална служба задржава право да тражи и 
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву 
подносиоца. 

 
Начин подношења захтева 
 
Захтев са бизнис планом, подноси се препорученом 

поштом или доставом преко писарнице Градске управе 
града Крушевца са назнаком „Пријава за доделу 
субвенције за програм самозапошљавања“. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се 
може добити у Служби за економски развој и 
инвестиције и грађевинско земљиште Градске управе 
(бр.14) или преузети са сајтова www.krusevac.rs и 
www.nsz.gov.rs  

 
IV - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

 
Одлука о одобравању субвенције за 

самозапошљавање доноси се на основу ранг листе, а 
након провере испуњености услова Јавног позива и 
приложене документације и бодовања поднетог захтева 
са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека 
јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају 
услове јавног позива, а по којима није позитивно 
одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у 
разматрање уколико се за то стекну услови. Лице је у 
обавези да региструје, односно отпочне обављање 
регистроване делатности након донете одлуке, а 
најкасније до датума потписивања уговора. 

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошља-
вање доноси директор филијале Националне службе по 
овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе. 
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Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли надлежне филијале. 
 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

Критеријуми Број 
бодова

1. Планирана врста делатности 

Производња и производно занатство, 
здравствене и интелектуалне услуге 15 

Услужно занатство и остале услужне 
делатности и грађевинарство 8 

Хотели, ресторани и остале угоститељске 
услуге 6 

Остало 0 

2. Категорија лица 
Категорије теже запошљивих лица ** до 35 

Остала лица 0 

3. Потребни ресурси за 
отпочињање обављања 
сопственог посла 

 
Пословни 
простор 

 

Пословни простор у власништву / 
Није потребан пословни простор за 
обављање делатности*** 

5 

Опрема 
 

Вредност опреме у власништву најмање у 
висини субвенције 10 

Вредност опреме у власништву износи од 
75% до 99,99% од висине субвенције  5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 65 

 
 

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се 
утврђују на основу Националног акционог плана 
запошљавања за 2017. годину („Сл. гласник РС“, број 
92/16). Припадност категорији теже запошљивих лица 
се утврђује на основу података из евиденције 
Националне службе и достављених доказа. Приликом 
бодовања категорија теже запошљивих лица 
додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 
бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 
30 година старости, а посебно млади до 30 година 
старости са статусом деце палих бораца и млади до 
30 година старости који су имали/имају статус деце 
без родитељског старања, вишкови запослених, 
Роми, особе са инвалидитетом, жене, жртве 
трговине људима и жртве породичног насиља. 
***Делатности за које није потребан пословни простор 
су дефинисане Правилником о одређивању делатности 
за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. 
гласник РС“, број 9/96). 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем 
бодова, предност ће се дати захтевима који имају више 

бодова по појединачним критеријумима, и то следећим 
редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности 
и потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. 
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова 
по појединачним критеријумима, одлучиваће се по 
редоследу подношења захтева. 

 
V - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

  
Директор филијале Националне службе по 

овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе, 
градоначелник града Крушевца и подносилац захтева у 
року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују 
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, 
уколико од датума доношења одлуке до краја 
календарске године има мање од 45 дана, уговор се 
закључује до краја те календарске године. 

 
Документација за закључивање уговора:  
- фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико ниje регистрован у АПР; 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                    09.06.2017. 
    

 

296 

- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији 
код Пореске управе (образац РЕГ); 

- фотокопија потврде о извршеној пријави на 
обавезно социјално осигурање; 

- фотокопија картона депонованих потписа код 
пословне банке; 

- фотокопија/очитана лична карта подносиоца 
захтева; 

- средства обезбеђења уговорних обавеза; 
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и  
- други докази у зависности од статуса жиранта.  
 
Средства обезбеђења уговорних обавеза 
 
Приликом закључивања уговора лице је дужно да 

као средство обезбеђења уговорних обавеза достави две 
истоветне бланко менице корисника средстава са два 
жиранта и меничним овлашћењима.  

Жирант може бити свако пословно способно 
физичко лице које има редовна месечна примања на 
име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља своју делатност (предузетник), 
односно лице које самостално обавља делатност у 
складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни 
извршитељ и сл.). 

 
VI - ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА  

 
Корисник субвенције дужан је да: 
- обавља регистровану делатност и измирује 

обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање најмање 12 месеци, почев од дана 
отпочињања обављања делатности; 

- обавља регистровану делатност на подручју 
општине на којој је делатност регистрована у моменту 
закључења уговора 

- омогући праћење реализације и достави доказе 
о реализацији уговорне обавезе Националној служби и 

- обавести Националну службу о свим 
променама које су од значаја за реализацију уговора, у 
року од 8 дана од дана настанка промене. 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења 
обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да 
врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава 
увећан за законску затезну камату. 

Уколико корисници субвенције из категорије 
вишкова запослених који су удружени ради оснивања 
привредног друштва у складу са законом, у року од три 
месеца од дана уплате средстава доставе појединачни 
захтев о додели додатних средстава са доказима о 
кумулативном утрошку одобрене субвенције и најмање 
20% износа средстава додељених по основу отпремнине, 
кориснику се анексом уговора може одобрити додатних 
40.000,00 динара, у складу са расположивим 
финансијским средствима за ову намену за 2017. годину. 

 
VII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму и делатностима које не 

могу бити субвенционисане  могу се добити у Служби 
за економски развој, инвестиције и грађевинско 
земљиште Градске управе (телефон 414-814) и у 
Националној служби, Филијала Крушевац. 

Захтев са бизнис планом подноси се у време 
трајања јавног позива. 

 
Број: 1/17               Председник Комисије 
                Мирољуб Ћосић, с.р. 
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за финансирање 
активне политике запошљавања („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.05.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

Критеријуме за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за финансирање програма „Субвенције за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих на новоотвореним радним местима“ у 
2017. години бр. 2/2017од 18.05.2017. године, које је 
донела Комисија за израду Локалног акционог плана за 
запошљавање и избор корисника средстава Фонда за 
финансирање активне политике запошљавања на 
седници одржаној 18.05.2017. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-93/17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
* 

*                  * 
 

На основу члана 8 став 2. Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за  финасирање  активне политике 
запошљавање („Сл. лист града Крушевца“  бр. 12/09),  

Комисија за израду предлога Локалног акционог плана 
за запошљавање и избор корисника средстава Фонда за 
финансирање активне политике запошљавањa на седници 
одржаној дана 18.05.2017. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ  

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА "СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ 

ЗАПОШЉИВИХ" НА НОВООТВОРЕНИМ 
РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ  

 
I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Укупна расположива средства за доделу субвенција за 

запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих на новоотвореним радним местима на 



09.06.2017.                                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                     
 

 

297

територији града Крушевца за 2017. годину износе 
14.545.454,55 динара, од чега је буџетом града Крушевца 
предвиђено 8.000.000,00 динара, а буџетом Националне 
службе за запошљавање 6.545.454,55 динара.  

Субвенција за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним 
местима одобрава се послодавцима који припадају 
приватном сектору, у једнократном износу, ради 
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији 
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба).  

Категорије теже запошљивих на којe се ова 
субвенција односи су: 

 млади до 30 година старости - без 
квалификација/са ниским квалификацијама или млади 
који посао траже дуже од 12 месеци 

 старији од 50 година 
 вишкови запослених 
 Роми 
 особе са инвалидитетом 
 радно способни корисници новчане социјалне 

помоћи 
 млади до 30 година старости са статусом деце 

палих бораца  
 млади до 30 година старости који су 

имали/имају статус деце без родитељског старања 
 жртве трговине људима и  
 жртве породичног насиља.  
Пре укључивања у програм Национална служба 

врши проверу испуњености законских и услова овог 
јавног позива за незапослено лице.  

Висина субвенције је одређена степеном 
развијености јединице локалне самоуправе (у даљем 
тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у 
складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и 
износи: 

 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 
динара за особе са инвалидитетом, радно способне 
кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 
година старости са статусом деце палих бораца и младе 
до 30 година старости који су имали/имају статус деце 
без родитељског старања, у првој и другој групи ЈЛ;  

Средства додељена по основу субвенције за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих на новоотвореним радним местима су de 
minimis државна помоћ. 

 
II - УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  
 
Право на субвенцију за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих не могу остварити: 
 државни органи, организације и други директни и 

индиректни корисници буџетских средстава;  
 послодавци код којих се број запослених 

смањио за претходна три месеца, осим у случају 
природног одлива запослених и других оправданих 
разлога (остваривање права на пензију, смрт 
запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на 
одређено време); 

 послодавци који су користили субвенцију по 
јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, 
рачунајући од дана одобравања средстава; 

 послодавци који обављају делатност која се 
налази на списку делатности који је сaставни део овог 
јавног позива. 

 
Право на доделу субвенције за запошљавање 

незапослених лица из категорије теже запошљивих 
послодавац може остварити под условом да: 

 припада приватном сектору (предузетници и 
правна лица код којих је удео приватног капитала у 
власничкој структури 100%);  

 има регистровано пословно седиште или 
организациону јединицу на подручју града Крушевца 

 регистрован је најмање три месеца пре датума 
подношења захтева;  

 у законским роковима измирује обавезе по 
основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање и има најмање једног запосленог (под 
запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се 
свако лице пријављено на обавезно социјално 
осигурање);  

 последњих шест месеци није био дуже од 30 
дана непрекидно евидентиран у регистру дужника 
принудне наплате Народне банке Србије;  

 измирио је раније уговорне и друге обавезе 
према Националној служби и Граду Крушевцу, осим за 
обавезе чија је реализација у току, уколико исте 
редовно измирује;  

 налази се у дозвољеном оквиру опредељеног 
износа за de minimis државну помоћ у текућој 
фискалној години и претходне две фискалне године, у 
складу са Уредбом о правилима за доделу државне 
помоћи; 

 не запошљава лица која су у периоду од шест 
месеци пре подношења захтева за доделу субвенције 
била у радном односу код тог послодавца, односно код 
послодавца који је оснивач или повезано лице са 
послодавцем, подносиоцем захтева. 

 
III - ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

 
Документација за подношење захтева: 
 попуњен захтев са бизнис планом на 

прописаном обрасцу; 
 фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико подносилац захтева није 
регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа 
о образовању организационих делова; 

 извод из појединачне пореске пријаве о 
обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), 
штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве 
поднете у законским роковима за 3 месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев;  

 извод из банке као доказ да су уплаћени порез и 
доприноси за обавезно социјално осигурање, за пријаве 
поднете у законским роковима за 3 месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев; 

 уверење Пореске управе о измиреним 
обавезама на име пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање до месеца који претходи месецу у 
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ком је поднет захтев, за послодавца који паушално 
измирује пореске обавезе, односно за послодавца који 
је једини у осигурању у свом привредном субјекту; 

 обавештење подносиоца захтева о раније 
примљеној de minimis државној помоћи, на прописаном 
обрасцу Националне службе; 

 уколико је дошло до смањења броја запослених 
услед природног одлива и других оправданих разлога, 
потребно је доставити одговарајући доказ.  

Национална служба задржава право да тражи и 
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву 
подносиоца. 

 
Начин подношења захтева 
 
Захтев са бизнис планом, подноси се препорученом 

поштом или доставом преко писарнице Градске управе 
града Крушевца са назнаком „Пријава за доделу 
субвенције за програм запошљавања теже запошљивих 
категорија“. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се 
може добити у Служби за економски развој, 
инвестиције и грађевинско земљиште Градске управе 
(бр.14) или преузети са сајтова www.krusevac.rs и 
www.nsz.gov.rs  

 
 
IV - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

 
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за 

запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих доноси се на основу ранг-листе, а након 
провере испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације и бодовања поднетог захтева послодавца, у 
року од 30 дана од дана подношења захтева (једном 

месечно). Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног 
позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном 
року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за 
то стекну услови. 

 
Датум заснивања радног односа мора да буде 

након донете одлуке о одобравању субвенције, а 
најкасније до датума потписивања уговора. 

 
Одлуку о одобравању субвенције којом се код 

послодавца по основу једног или више поднетих 
захтева у току једне календарске године стварају 
услови за запошљавање до 19 незапослених доноси 
директор филијале Крушевац по овлашћењу директора 
Националне службе, или други запослени којег овласти 
директор Националне службе. 

Одлуку о одобравању субвенције којом се код 
послодавца по основу једног или више поднетих 
захтева у току једне календарске године стварају 
услови за запошљавање 20 и више незапослених доноси 
директор Националне службе, уз претходну сагласност 
Управног одбора. 

Надлежност за доношење одлуке одређује се 
узимајући у обзир све поднете захтеве истог 
послодавца у току једне календарске године, који се 
делом или у целости финансирају средствима 
Националне службе. 

Списак послодаваца којима је одобрена субвенција 
објављује се на огласној табли филијале Крушевац.  

Национална служба приликом одлучивања по 
поднетом захтеву процењује оправданост укључивања 
броја лица из захтева са бизнис планом. Број 
новозапослених за које се тражи субвенција у односу 
на број запослених може да буде највише 5:1. 

 

 
 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ 
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

Критеријуми  Број бодова 

1. Делатност послодавца у којој 
се запошљавају лица 

Производња, производно занатство, 
здравствене и интелектуалне услуге 15 

Услужно занатство, остале услужне 
делатности и грађевинарство 8 

Хотели, ресторани и остале услуге  5 

Остало  0 

2. Дужина обављања делатности 

Од три године и више 10 

Од једне до три године 8 

До једне године 5 

3. Претходно коришћена 
средства по основу доделе 
субвенције за отварање нових 
радних места 

Проценат 
запослених лица* 

Више од 51% 
запослених лица 15 

Запослено до 50% 
лица 10 

Није било 
запослених 0 
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Послодавац који није раније користио 
средства Националне службе и/или Града 
Крушевца** 

20 

4. Број запослених код 
послодавца за претходна 3 
месеца 

Пораст броја запослених  15 

5. Микро, мала и средња правна лица 5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 65 

 
 
*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се 

на доделу субвенције за отварање нових радних места 
по јавним позивима из 2012-2016. године, које је 
организовала и финансирала делимично или у целости 
Национална служба, а подразумева однос броја лица 
која су на дан 6 месеци од завршетка уговорне обавезе 
по основу доделе субвенције за отварање нових радних 
места засновала радни однос код истог или другог 
послодавца и броја лица која су била запослена по 
истом основу код подносиоца захтева. Наведене 
податке ће проверавати Национална служба.  

 
**Елемент „Послодавац који није раније користио 

средства Националне службе и/или Града Крушевца“ 
односи се на доделу субвенције за отварање нових 
радних места и субвенције за запошљавање 
незапослених лица из категорије теже запошљивих на 
новоотвореним радним местима по јавним позивима из 
2012-2017. године, које је организовала и финансирала 
делимично или у целости Национална служба и/или 
Град Крушевац. Наведене податке ће проверавати 
Национална служба.  

 
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем 

бодова, предност ће се дати захтевима који имају више 
бодова по појединачним критеријумима, и то следећим 
редоследом: пораст броја запослених, проценат запослених 
лица, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико 
постоји већи број захтева са истим бројем бодова по 
појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу 
подношења захтева. 

 
V - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  

 
Директор филијале Националне службе по 

овлашћењу директора Националне службе или други 
запослени којег овласти директор Националне службе, 
градоначелник града Крушевца и подносилац захтева у 
року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују 
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, 
уколико од датума доношења одлуке до краја 
календарске године има мање од 45 дана, уговор се 
закључује до краја те календарске године. 

 
Документација за закључивање уговора: 
 доказ о заснивању радног односа на неодређено 

време, са пуним радним временом, за лица која се 
запошљавају (копија уговора о раду и потврде о 

извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); 
датум заснивања радног односа мора да буде након 
донете одлуке о одобравању субвенције; 

 средства обезбеђења уговорних обавеза; 
 потврда о пријему захтева за регистрацију 

менице (за правно лице); 
 фотокопија картона депонованих потписа код 

пословне банке, за текући рачун на који ће бити 
пренета одобрена средства по основу субвенције; 

 фотокопија/очитана лична карта одговорног 
лица корисника средстава/жиранта и 

 други докази у зависности од статуса жиранта. 
 
У циљу закључивања уговора подносилац захтева 

је у обавези да достави и одговарајућа средства 
обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити: 

1. За предузетника: 
 за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 

динара - две истоветне бланко трасиране менице 
корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима;  

 за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 
динара и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања и једна бланко трасирана меница са 
једним жирантом и меничним овлашћењем.  

 
2. За правно лице: 
 за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 

динара - две истоветне бланко соло менице са 
меничним овлашћењима; 

 за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 
динара и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од 
дана издавања и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем.   

Жирант може бити свако пословно способно 
физичко лице које има редовна месечна примања на 
име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са 
посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни 
извршитељ и сл.).  

 
VI - ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА  

 
Послодавац - корисник субвенције дужан је да: 
 заснује радни однос на неодређено време са 

пуним радним временом са незапосленим лицима за 
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која остварује право на субвенцију, при чему 
Национална служба прати реализацију уговорне 
обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа 
са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у 
обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног 
односа заснује радни однос на неодређено време са 
пуним радним временом са другим незапосленим са 
евиденције Националне службе из категорије теже 
запошљивих, одређене висином субвенције, а у складу 
са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном 
односу најмање до истека уговором предвиђеног рока 
увећаног за период у коме је извршена замена. Пре 
укључивања у програм/замену, Национална служба 
врши проверу испуњености законских и услова овог 
јавног позива за незапослено лице.  

 измирује обавезе по основу пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање, у складу са законом; 

 обавља делатност у периоду реализације 
уговорне обавезе на територији ЈЛС истог степена 
развијености као и ЈЛС на којој је остварио право на 
субвенцију; 

 омогући Националној служби праћење 
реализације уговорне обавезе; 

 достави Националној служби доказe о 
реализацији уговорне обавезе; 

 обавести Националну службу о свим 
променама које су од значаја за реализацију уговора, у 
року од 8 дана од дана настанка промене. 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења 
обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да 
врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава 
увећан за законску затезну камату.  

 
VII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму и делатностима које не 

могу бити субвенционисане  могу се добити у Служби 
за економски развој, инвестиције и грађевинско 
земљиште Градске управе (телефон 414-814) и у 
Националној служби, Филијала Крушевац. 

Захтев са бизнис планом подноси се у време 
трајања јавног позива. 

 
Број: 2/17                            Председник Комисије 
                                               Мирољуб Ћосић, с.р.  
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На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 9. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за финансирање 
активне политике запошљавања („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/2009) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.05.2017. године, донело је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 
критеријуме за избор корисника средстава буџетског 
фонда за финансирање програма „Јавни радови“ бр. 
3/2017 од 18.05.2017. године, које је донела Комисија за 
израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава Фонда за финансирање 
активне политике запошљавања на седници одржаној 
18.05.2017. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-91/17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
* 

*                  * 
 

На основу члана 8 став 2. Одлуке о оснивању 
буџетског фонда за  финасирање  активне политике 
запошљавање („Сл. лист града Крушевца“, бр.  12/09),  

Комисија за израду предлога  Локалног акционог 
плана за запошљавање и избор корисника средстава 
Фонда за финансирање активне политике запошљавањa 
на седници одржаној дана 18.05.2017. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ 

ЗА  ИЗБОР КОРИСНИКА  СРЕДСТАВА  
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА "ЈАВНИ РАДОВИ" 
 

I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Укупна расположива средства у 2017. години за 
доделу средстава за спровођење јавних радова на 
територији града Крушевца износе 7.272.727,27 
динара, a предвиђена су буџетом Града Крушевца у 
износу од 4.000.000,00 динара и буџетом Нацио-
налне службе за запошљавање у износу од 
3.272.727,27 динара 

Програм јавних радова намењен је радном 
ангажовању првенствено теже запошљивих 
незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, ради очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи 
послодавац - извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: 
Национална служба) на основу јавног конкурса.  

Послодавац - извођач јавног рада може 
организовати спровођење јавних радова само уколико у 
укупном броју незапослених лица укључених у 
програм јавних радова има најмање 70% незапослених 
лица по појединачној пријави, која припадају следећим 
категоријама: 

- радно способни корисници новчане социјалне 
помоћи, Роми, лица без квалификација/са ниским 
квалификацијама, вишкови запослених, млади до 30 
година старости са статусом деце палих бораца, млади 
до 30 година старости који су имали/имају статус деце 
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без родитељског старања, жртве трговине људима и 
жртве породичног насиља. 

Пре укључивања у програм Национална служба 
врши проверу испуњености законских и услова овог 
јавног конкурса за незапослено лице. 

Максимална дужина трајања јавног рада је четири 
месеца, у складу са расположивим финансијским 
средствима. 

Уговором о привременим и повременим пословима 
утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у 
јавни рад.  

 
Јавни радови се могу спроводити у областима: 
 социјалних и хуманитарних делатности, 
 одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
 одржавања и заштите животне средине и 

природе. 
Средства намењена за организовање 

спровођења јавних радова користе се за:  
 исплату накнаде за обављен посао 

незапосленим лицима укљученим у јавне радове по 
основу уговора о привременим и повременим 
пословима, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на 
месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно 
сразмерно времену радног ангажовања на месечном 
нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се 
увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање, који су обрачунати у складу са 
законом; 

 накнаду трошкова доласка и одласка са рада 
незапослених лица укључених у јавне радове, у висини 
до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања; 

 накнаду трошкова спровођења јавних 
радова, у свим областима, у висини од: 

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
месец дана 

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
два месеца 

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 
три и четири месеца; 

 накнаду трошкова обуке: у зависности од 
врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у 
току првог месеца спровођења јавних радова може се 
организовати обука, по интерном програму послодавца 
или програму образовне установе; по завршетку обуке 
лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим 
компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада се 
исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 
динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата 
потврда о стеченим компетенцијама; Национална 
служба процењује оправданост потребе за обуком. 
 

II - УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
  

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање 
спровођења јавних радова на којима се ангажују 
незапослена лица имају: 

 органи аутономне покрајине и органи јединица 
локалне самоуправе 

 јавне установе и јавна предузећа 
 привредна друштва 
 предузетници 
 задруге 

 удружења која имају статус правног лица, 
односно која су уписана у Регистар Агенције за 
привредне регистре. 

Право на доделу средстава за организовање 
спровођења јавног рада послодавац - извођач може да 
оствари под условом да: 

 реализује јавни рад на подручју града 
Крушевца 

 ангажује незапослена лица са подручја града 
Крушевца 

  измирио је раније уговорне и друге обавезе 
према Националној служби и Граду, осим за обавезе 
чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирује. 
 

III - ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
 

Документација за подношење пријаве: 
 попуњена пријава за спровођење јавног рада на 

прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним 
активностима у термин плану; 

 фотокопија решења надлежног органа о упису 
у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада 
није регистрован у АПР; 

 фотографије места извођења јавног рада - за 
јавне радове који се спроводе у области одржавања и 
заштите животне средине и природе и одржавања и 
обнављања јавне инфраструктуре (максимално три 
фотографије за сваку локацију); 

 списак лица корисника услуга - за послодавацa 
- извођачa јавног рада из области социјалних и 
хуманитарних делатности. 

Уколико послодавац - извођач јавног рада 
организује обуку, неопходно је приложити интерни 
програм обуке или програм образовне установе на 
прописаном обрасцу Националне службе, као и 
биографију инструктора/предавача.  

Национална служба задржава право да тражи и 
друге доказе и документацију од значаја за 
спровођење поступка одлучивања о одобравању 
средстава за спровођење јавних радова. 

 
Начин подношења пријаве 
 
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два 

примерка, Филијали Крушевац. Пријава се подноси 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који 
се може добити у Филијали Крушевац или преузети на 
сајтовима www.krusevac.rs и www.nsz.gov.rs 

 
IV - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

 
Одлука о одобравању средстава за спровођење 

јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након 
провере испуњености услова Јавног конкурса и 
бодовања поднете пријаве, односно приложене 
документације послодавца - извођача јавног рада од 
стране Националне службе, у року од 30 дана од дана 
истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве које 
испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није 
позитивно одлучено у наведеном року, могу бити 
поново узете у разматрање уколико се за то стекну 
услови. 
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Одлуку о одобравању средстава за спровођење 
јавног рада на којем се, по основу једне или више 
поднетих пријава у току једне календарске године, 
радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор 
филијале Националне службе по овлашћењу директора 
Националне службе или други запослени којег овласти 
директор Националне службе. 

Одлуку о одобравању средстава за спровођење 
јавног рада на којем се, по основу једне или више 
поднетих пријава у току једне календарске године, 
радно ангажује 50 и више незапослених, доноси 
директор Националне службе уз претходну сагласност 
Управног одбора.  

Надлежност за доношење одлуке одређује се 
узимајући у обзир све поднете пријаве истог 
послодавца - извођача у току календарске године, које 

се делом или у целости финансирају средствима 
Националне службе.  

Национална служба приликом одлучивања 
процењује оправданост укључивања броја лица 
и/или трајања јавног рада из пријаве, као и 
оправданост поднете пријаве послодавца - извођача 
јавног рада коме је у периоду 2013-2017. године 
финансирано спровођење јавног рада у истој области на 
предложеним локацијама, у складу са износом 
средстава који је опредељен за надлежну филијалу 
Националне службе. 

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено 
спровођење јавних радова се објављује на огласној 
табли филијале Крушевац.    

 

 
 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

Критеријуми      Број бодова 

Област спровођења 
јавног рада  
 

Одржавање и заштита живoтне средине 
и природе 10 

Социјалне и хуманитарне делатности 8 
Одржавање и обнављање јавне 
инфраструктуре 5 

Дужина трајања 
јавног рада 

3 и 4 месеца 20 

2 месеца 10 

1 месец 5 

Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица 
искључиво I и II степена стручне спреме 20 

Претходно коришћена 
средства Националне 
службе и Града 
Крушевца по 
програму јавних 
радова* 

Коришћена средства и лица остала 
радно ангажована** 15 

Коришћена средства и лица нису остала 
радно ангажована 0 

Нису раније коришћена средства 
 

20 
 

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за 
локално тржиште рада за подручје надлежне филијале*** до 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80  

 
*Критеријум „Претходно коришћена средства 

Националне службе и Града Крушевца  по програму 
јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.    

** Критеријум „Коришћена средства и лица остала 
радно ангажована“ подразумева да је извођач јавног 
рада лица, без обзира на број (укључујући и особе са 
инвалидитетом), која су била укључена у програм 
јавних радова по јавним конкурсима Националне 
службе, радно ангажовао одмах након истека уговорне 
обавезе. Наведене податке из пријаве за спровођење 
јавног рада Национална служба ће проверавати увидом 
у своју  евиденцију.      

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве 
за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за 
подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор 
надлежне филијале донео одлуку о додатним 
критеријумима, која је истакнута на огласној табли 
надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је 
могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће 
критеријуме: развијеност општине, друштвену корист 
која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни 
значај за развој региона, мишљење надлежног органа 
територијалне аутономије или локалне самоуправе/ 
локалног савета за запошљавање и др.  

V - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  
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Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након 

донете одлуке о одобравању средстава за спровођење 
јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу 
јавног рада, закључи уговор о привременим и 
повременим пословима са изабраним незапосленим 
лицима са евиденције незапослених. 

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор 
о привременим и повременим пословима не може бити пре 
датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, 
нити након 60 дана од дана доношења одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада.  

Директор филијале Националне службе по овлашћењу 
директора Националне службе или други запослени којег 
овласти директор Националне службе, градоначелник 
града Крушевца и послодавац - извођач јавног рада, у року 
од 30 дана од дана доношења одлуке, закључују уговор 
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу 
којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од 
датума доношења одлуке до краја календарске године има 
мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те 
календарске године.  

Документација за закључивање уговора о 
спровођењу јавног рада:  

 уговори о привременим и повременим 
пословима са незапосленим лицима, као доказ о 
ангажовању лица на јавном раду; 

 нови термин план оверен од стране послодавца 
- извођача јавног рада, уколико је у поступку 
разматрања пријаве за спровођење јавног рада 
извршена корекција броја лица и/или дужине трајања 
јавног рада; 

 спецификација средстава - материјала за рад, у 
складу са одобреним средствима за накнаду трошкова 
спровођења јавног рада; 

 потврда банке о отвореном наменском рачуну и 
картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих 
у моменту пријема средстава обезбеђења и давања 
меничног овлашћења; послодавци - извођачи који су 
користили средства за организовање спровођења јавних 
радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ 
отвореном наменском рачуну, треба да доставе и извод 
из банке са стањем „нула“;  

 одговарајуће средство обезбеђења уговорних 
обавеза у складу са извором финансирања послодавца - 
извођача јавног рада; 

 за правна лица - доказ о извршеној 
регистрацији меница (попуњен и оверен захтев за 
регистрацију меница); 

 фотокопија/очитана лична карта одговорног 
лица послодавца - извођача јавног рада/жиранта и  

 други докази у зависности од статуса жиранта*. 
 
У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног 

рада, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да 
достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних 
обавеза: 

 
1. За предузетника: 
 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 

динара - две истоветне бланко трасиране менице 

корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењем; 

 за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 
динара и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од 
дана издавања и једна бланко трасирана меница са 
једним жирантом и меничним овлашћењем. 
 

2. За правно лице: 
 за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 

динара - две истоветне бланко соло менице са 
меничним овлашћењем; 

 за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 
динара и више - банкарска гаранција у вредности 
одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од 
дана издавања и једна бланко соло меница са меничним 
овлашћењем. 
 

3. За кориснике јавних средстава:** 
 изјава одговорног лица послодавца - извођача 

јавног рада корисника јавних средстава да су 
обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења 
јавног рада и да не постоји могућност прилагања 
одговарајућег средства обезбеђења. 

*Жирант може бити свако пословно способно 
физичко лице које има редовна месечна примања на 
име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са 
посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни 
извршитељ и сл).  

**Корисници јавних средстава су директни и 
индиректни корисници буџетских средстава, 
корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и јавна предузећа основана од 
стране Републике Србије, односно локалне власти, 
правна лица основана од стране тих јавних предузећа, 
правна лица над којима Република Србија, односно 
локална власт има директну или индиректну контролу 
над више од 50% капитала или више од 50% гласова у 
управном одбору, друга правна лица у којима јавна 
средства чине више од 50% укупних прихода 
остварених у претходној пословној години, као и јавне 
агенције и организације на које се примењују прописи о 
јавним агенцијама. 

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу 
извора средстава финансирања биће проверен од стране 
Националне службе на основу расположивих података 
Управе за трезор и Народне банке Србије.  

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум 
пријаве на осигурање првог незапосленог лица 
ангажованог на јавном раду.  

 
VI - ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА  

 
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да: 
 закључи уговор о привременим и повременим 

пословима са незапосленим лицима, најдуже до 
предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши 
пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају 
престанка радног ангажовања незапосленог лица, 
послодавац - извођач јавног рада у року од 15 дана од 
дана престанка радног ангажовања врши замену другим 
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа 
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образовања, за преостало време спровођења јавног 
рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом 
уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у 
програм/замену, Национална служба врши проверу 
испуњености законских и услова овог јавног конкурса 
за незапослено лице;  

 редовно, у законски утврђеним роковима, врши 
уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући 
рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља 
доказе; 

 редовно врши уплату припадајућих пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из 
уговора и доставља доказе;  

 редовно врши уплату накнаде трошкова 
доласка и одласка са рада ангажованим лицима и 
доставља доказе; 

 редовно доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, 
у складу са уговором; 

 достави доказе о утрошку пренетих средстава 
за трошкове обуке; 

 обезбеди вођу програма јавног рада и/или 
ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном 
раду и о томе достави писани доказ Националној служби; 

 организује заштиту и безбедност радно 
ангажованих лица, у складу са законом и захтевом 
стандарда за конкретне послове јавног рада; 

 достави фотокопију потврде/сертификата о 
стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на 
спровођењу јавног рада након завршене обуке, на 
прописаном обрасцу; 

 месечно доставља извештај о спровођењу 
јавног рада, на прописаном обрасцу; 

 Националној служби омогући контролу 
реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну 
документацију и ток спровођења јавног рада; 

 обавести Националну службу о свим 
променама које су од значаја за реализацију уговора у 
року од осам дана од дана настанка промене. 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења 
обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног рада је 
у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених 
средстава увећан за законску затезну камату.  

 
VII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о јавном конкурсу могу се добити у 

Филијали Крушевац, или на сајтовима www.krusevac.rs и 
www.nsz.gov.rs  

 
Захтев са бизнис планом подноси се у време 

трајања јавног позива. 
 
Број: 3/17                            Председник Комисије 
                                               Мирољуб Ћосић, с.р.  
 
 
 
 
178         
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 9. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за финансирање 

активне политике запошљавања („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 12/09) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 19.05.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство и 

критеријуме за избор корисника средстава буџетског 
фонда за финансирање програма „Стручна пракса“ бр. 
4/2017 од 18.05.2017. године, које је донела Комисија за 
израду Локалног акционог плана за запошљавање и 
избор корисника средстава Фонда за финансирање 
активне политике запошљавања на седници одржаној 
18.05.2017. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-92/17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
* 

*                  * 
На основу члана 8 став 2. Одлуке о оснивању 

буџетског фонда за  финасирање  активне политике 
запошљавање („Сл. лист града Крушевца“, бр. 12/2009),  

Комисија за израду предлога  Локалног акционог 
плана за запошљавање и избор корисника средстава 
Фонда за финансирање активне политике запошљавањa 
на седници одржаној дана 18.05.2017. године, донела је 

 
УПУТСТВО И КРИТЕРИЈУМЕ 

ЗА  ИЗБОР  КОРИСНИКА  СРЕДСТАВА  
БУЏЕТСКОГ ФОНДА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА "СТРУЧНА ПРАКСА" 
 

I  - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Укупна расположива средства у 2017. години за 
доделу средстава за спровођење програма стручне 
праксе на територији града Крушевца износе 
1.818.181,82 динара, a предвиђена су буџетом Града 
Крушевца у износу од 1.000.000,00 динара и буџетом 
Националне службе за запошљавање у износу од 
818.181,82 динара. 

Програм стручне праксе подразумева стручно 
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у 
струци за коју је стечено одговарајуће образовање - 
квалификација, ради обављања приправничког стажа, 
односно стицања услова за полагање стручног испита, 
када је то законом, односно правилником предвиђено 
као посебан услов за самосталан рад у струци.  

Програм се реализује без заснивања радног 
односа. 

Кроз програм стручне праксе Национална служба  
и град Крушевац финансирају незапослена лица која се 
први пут стручно оспособљавају за занимање за које су 
стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се 
стручно оспособљавала краће од времена потребног за 
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полагање приправничког или стручног испита. 
Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 
12 месеци. 

Лице које се стручно оспособљавало краће од 
времена потребног за полагање приправничког или 
стручног испита у програм се укључује за преостали 
период потребан за стицање услова за полагање 
приправничког или стручног испита, а најдуже 12 
месеци. 

Tоком трајања програма стручне праксе 
Национална служба за запошљавање: 

1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и 
трошкова превоза исплаћујe средства у укупном 
месечном износу од:  

- 12.000,00 динара за лица са средњим 
образовањем  

- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим 
трогодишњим образовањем  

- 16.000,00 динара за лица са најмање 
четворогодишњим високим образовањем;  

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај 
повреде на раду и професионалне болести, у складу 
са законом.  

 
II - УСЛОВИ УЧЕШЋА 

 
Право учешћа у реализацији програма стручне 

праксе може остварити послодавац који припада:  
a) приватном сектору (удео приватног капитала у 

власничкој структури 100%),  
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у 

области здравства, образовања и социјалне заштите 
(број лица која ће бити укључена у програм код 
послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% 
укупно планираног броја лица за укључивање у 
програм), 

в) категорији удружења која имају статус правног 
лица без временског ограничења, односно уписана су у 
регистар који води Агенција за привредне регистре; 

г) има седиште или организациону јединицу на 
подручју града Крушевца 

и испуњава следеће услове: 
- да измирује обавезе по основу пореза и 

доприноса за обавезно социјално осигурање у 
законским роковима;  

- да је законом или актом о организацији и 
систематизацији послова код послодавца као услов за 
рад на конкретним пословима прописана обавеза 
обављања приправничког стажа, односно полагања 
стручног испита; 

- да је измирио раније уговорне и друге обавезе 
према Националној служби, осим за обавезе чија је 
реализација у току, под условом да исте редовно 
измирује; 

- да оспособљава незапослено лице који се води 
на евиденцији Националне службе, задовољава опште 
и посебне услове за укључивање у програм, у складу 
са важећим актима Националне службе и: 

o има до 30 година старости, осим за особе са 
инвалидитетом, које се могу укључити без обзира на 
године старости, 

o има средње, више или високо трогодишње 
образовање или најмање четворогодишње високо 
образовање, 

o нема радног искуства у струци или нема 
довољно радног искуства за стицање услова за 
полагање стручног/приправничког испита, 

o није искористило у целости исту или другу 
меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у 
струци (изузетно, лице које се оспособљавало са 
средњим степеном образовања и након тога стекло 
више или високо трогодишње образовање или најмање 
четворогодишње високо образовање); 

- да оспособљава незапослено лице које у 
периоду од шест месеци пре подношења захтева није 
било у радном односу код тог послодавца;   

- да има кадровске капацитете за стручно 
оспособљавање лица, односно има запосленог ментора 
(са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико 
позитивним прописима није другачије одређено, 
испуњава следеће услове:  

1) има исту струку, најмање је истог нивоа 
образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци 
радног искуства у струци или 

2) најмање је истог нивоа образовања као и 
незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на 
пословима на којима ће се стручно оспособљавати 
незапослени и има струку дефинисану актом о 
организацији и систематизацији послова код 
послодавца; 

- да има техничке, просторне и друге капацитете за 
стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, 
техничка средства и опрема по функционалности 
одговарају броју лица која се стручно оспособљавају,као и 
да обезбеди све услове у складу са прописима о 
безбедности и заштити на раду.  

Послодавац који има до 5 запослених има право да 
у програм стручне праксе укључи једно незапослено 
лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има 
право да у програм стручне праксе укључи највише два 
незапослена, а послодавац који има 15 и више 
запослених има право да у програм стручне праксе 
укључи незапослене чији број не може бити већи од 
20% укупног броја запослених. 

Пре укључивања у програм Национална 
служба врши проверу испуњености законских 
услова и услова из јавног позива за незапосленог. 

 
III - ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

 
Документација за подношење захтева: 
- захтев за учешће у програму на прописаном 

обрасцу Националне службе и Града Крушевца; 
- фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико подносилац захтева није 
регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико 
се делатност обавља изван седишта послодавца 
(издвојено место), односно у издвојеном 
организационом делу (огранак) - извод из регистра или 
одлука надлежног органа о образовању организационог 
дела; за послодавце адвокате - решење о упису у 
Именик адвоката; 

- уверење Пореске управе о измиреним 
обавезама на име пореза и доприноса до месеца који 
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претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца 
који паушално измирује пореске обавезе;  

- извод из појединачне пореске пријаве о 
обрачунатим порезима и доприносима, штампан из 
електронске базе података Пореске управе (ЕБП-
ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи 
месец који је исплаћен, а у складу са законским 
роком; 

- извод из банке о плаћеном порезу и допри-
носима за обавезно социјално осигурање за последњи 
месец који је исплаћен, а у складу са законским роком; 

- извод из закона где је као услов за рад на 
одређеним пословима прописана обавеза обављања 
приправничког стажа, односно полагања стручног 
испита или 

- извод из акта о организацији и систематизацији 
послова код послодавца где је као услов за рад на 
одређеним пословима предвиђено обављање 
приправничког стажа; 

- доказ о кадровском капацитету за стручно 
оспособљавање лица, и то:  

 доказ о запослењу ментора код подносиоца 
захтева (потврда о пријави на обавезно социјално 
осигурање - образац М-А), 

 доказ о квалификацијама ментора 
(диплома/сертификат/лиценца/уверење),  

 доказ о радном искуству ментора у струци (уговор 
о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.). 

Национална служба задржава право да тражи и 
друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву 
подносиоца.  

 
Начин подношења захтева 
 
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали 

Крушевац непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у организационој 
јединици Национaлне службе или преузети са сајтова 
www.krusevac.rs и www.nsz.gov.rs   

 
IV - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе 

доноси се на основу провере, бодовања и рангирања 
поднетог захтева за учешће у програму. У циљу 
провере испуњености услова Национална служба 
задржава право да изврши службени обилазак 
послодавца. 

 
 

Бодовање поднетих захтева 
 

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 
 

БОДОВНА ЛИСТА   
Р. 
бр. Критеријуми Бодови

1. Кадровски 
капацитети 

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и 
незапослено лице и има више од 36 месеци радног искуства  
или  
ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има 
више од 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно 
оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о 
организацији и систематизацији послова код послодавца  

25 

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и 
незапослено лице и има од 24 до 36 месеци радног искуства 
или  
ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 
36 до 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно 
оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о 
организацији и систематизацији послова код послодавца  

20 

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и 
незапослено лице и има од 12 до 24 месеца радног искуства 
или  
ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 
24 до 36 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно 
оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о 
организацији и систематизацији послова код послодавца  

10 

2. 
Дужина 

обављања 
делатности 

Пословање од 5 и више година 25 

Пословање од 3 до 5 година 15 
Пословање од 1 до 3 године 10 
Пословање до 1 године 5 
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3. 

Претходно 
коришћена 

средства 
Националне 

службе по 
програму стручне 

праксе 

Више од 71% запослених лица по завршетку програма стручне праксе  25 

51-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 20 
31-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 15 
11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 10
До 10% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 5
Није било запослених по завршетку програма стручне праксе 0 

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна 
обавеза послодавца још траје 

 
25 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75 
 
 
Критеријум „Претходно коришћена средства 

Националне службе по програму стручне праксе“ 
односи се на програм стручне праксе спроведен у 
организацији Националне службе по јавним позивима 
од 2013. до 2017. године.  

Критеријум „Претходно коришћена средства 
Националне службе по програму стручне праксе“ 
подразумева број лица која су у периоду од 6 месеци 
након завршетка програма засновала радни однос код 
истог или другог послодавца. Наведене податке 
Национална служба ће утврдити на основу увида у базу 
података из свог информационог система. 

Уколико више послодаваца оствари исти број 
бодова применом наведених критеријума, предност ће 
се дати послодавцу који је остварио већи број бодова 
код критеријума „Претходно коришћена средства 
Националне службе по програму стручне праксе“, 
затим „Кадровски капацитети“, потом „Дужина 
обављања делатности“. Уколико постоји већи број 
захтева са истим бројем бодова по појединачним 
критеријумима, одлучиваће се по редоследу 
подношења захтева. 

  
Динамика одлучивања 
 
Одлука о спровођењу програма стручне праксе 

доноси се у року oд 30 дана од дана подношења 
захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове 
јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у 
наведеном року, могу бити поново узети у разматрање 
уколико се за то стекну услови.  

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по 
основу једног или више поднетих захтева у току 
календарске године, којом се укључује до 49 
незапослених доноси директор надлежне филијале 
Националне службе, по овлашћењу директора 
Националне службе или други запослени којег овласти 
директор Националне службе. 

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по 
основу једног или више поднетих захтева у току 
календарске године, којом се укључује 50 и више 
незапослених доноси директор Националне службе уз 
претходну сагласност Управног одбора.  

Надлежност за доношење одлуке одређује се 
узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у 
току календарске године који се делом или у целости 
финансирају средствима Националне службе.   

Национална служба задржава право да приликом 
одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију 
броја лица, у складу са расположивим средствима. 

 
V - ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, 

односно закључивање уговора којим се уређују 
међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења 
одлуке. У случају да од датума доношења одлуке до 
краја календарске године у којој је донета одлука има 
мање од 45 дана, уговори између Националне службе, 
градоначелника града Крушевца и послодавца, 
односно незапосленог, морају бити закључени до 
краја календарске године. 

У циљу закључивања уговора са послодавцем и 
ангажованим лицима, послодавац је у обавези да 
Националној служби достави потписан уговор о 
стручном оспособљавању са незапосленим лицем. 
Национална служба ће на основу достављене 
документације са послодавцем и ангажованим лицем на 
стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу 
међусобна права и обавезе. 

Датум почетка спровођења програма стручне 
праксе мора бити после датума доношења одлуке о 
спровођењу програма стручне праксе и у току 
календарске године у којој је донета одлука.  

Документација за закључивање уговора са 
лицем на стручној пракси: 

- фотокопија/очитана лична карта, 
- фотокопија картице текућег рачуна. 

 
VI  - ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

 
Послодавац је у обавези да: 
- стручно оспособљава незапослено лице у 

дужини трајања уговорне обавезе; 
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у 

струци, у складу са законом;  
- доставља Националној служби извештаје о 

присутности лица на стручној пракси, у складу са 
уговором; 

- достави Националној служби извештај о 
обављеној стручној пракси, у складу са уговором; 

- организује незапосленом полагање стручног 
или приправничког испита за самосталан рад, односно 
обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за 
полагање испита пред надлежним органом; 
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- изда потврду о обављеној стручној пракси, 
односно положеном стручном или приправничком испиту; 

- омогући Националној служби контролу 
реализације уговорних обавеза и 

- обавести Националну службу о свим 
променама које су од значаја за реализацију уговора у 
року од 8 дана од дана настанка промене. 

У случају прекида стручног оспособљавања 
незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од 
дана прекида стручног оспособљавања изврши замену 
са другим незапосленим који испуњава потребне 
услове, у складу са законом, за преостало време 
дефинисано уговором увећано за период спроведене 
замене. 

 
VII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Информације о програму могу се добити у 

Филијали Крушевац, или на сајтовима www.krusevac.rs 
и www.nsz.gov.rs.  

 
Захтев са бизнис планом подноси се у време 

трајања јавног позива. 
 
Бр. 4/2017                            Председник Комисије 
    Мирољуб Ћосић, с.р. 
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На основу чл. 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007), чл. 48. 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15) чл. 10. и 32. став 6. Закона о 
црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, бр. 
36/2006)  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 01.06.2017. године, донело је  

 
ПРАВИЛНИК  

о начину, поступку и критеријумима доделе 
средстава традиционалним црквама и верским 

заједницама  
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником одређују се ближи 
критеријуми, начин и поступак расподеле средстава 
традиционалним црквама и верским заједницама на 
територији града Крушевца и црквама и манастирима 
који припадају Епархији крушевачкој, предвиђених у 
буџету града Крушевца за текућу годину. 

 
Члан 2. 

 
Право на коришћење средстава из чл. 1. овог 

Правилника имају традиционалне цркве и верске 
заједнице које се налазе на територији града Крушевца 
и цркве и манастири који припадају Епархији 
крушевачкој. 

БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ: 
 

Члан 3. 
 

Средства намењена традиционалним црквама и 
верским заједницама и црквама и манастирима који 
припадају Епархији крушевачкој из члана 1. и 2. Овог 
Правилника користе за: 

- Изградњу или обнову цркава, манастира и 
верских објеката 

- Адаптацију или реконструкцију цркава, 
манастира и верских објеката 

- Инвестиционо и текуће одржавање цркава, 
манастира и верских објеката 

- Финансирање догађаја битних за верску 
заједницу 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК РАСПОДЕЛЕ  
СРЕДСТАВА 
  

Члан 4. 
 

Расподела средстава из претходног члана врши се 
на основу јавног конкурса објављеног у средствима 
јавног информисања и на сајту града Крушевца,који 
расписује Градоначелник града Крушевца, а спроводи 
Комисија за спровођење поступка расподеле средстава 
за традиционалне цркве и верске заједнице које се 
налазе на територији града Крушевца и цркве и 
манастири који административно припадају епархији 
крушевачкој, за сваку буџетску годину,а у складу са 
овим Правилником. 

Комисију из претходног става формира 
Градоначелник  града Крушевца. 

Комисија има председника и 4 члана. 
Комисија ради ако је присутна већина чланова,а 

одлучује већином гласова присутних чланова. 
 

Члан 5. 
 

Акт о расписивању конкурса садржи следеће: 
- Намену и износ средстава за које се конкурс 

спроводи, 
- Датум објављивања конкурса, 
- Могуће учеснике на конкурсу (ко може 

аплицирати) 
- Посебни захтеви (услови) и ограничења 
- Критеријуми за доделу средстава 
- Рок за пријављивање на конкурс 
- Обавезну документацију која се подноси уз 

учешће на конкурсу 
- Рок за доношење Одлуке 
- Начин објављивања Одлуке 
 
Јавни конкурс расписује Градоначелник града 

Крушевца. 
 

Члан 6. 
 

 Пријаве на конкурс подносе се Комисији на 
посебном обрасцу, са описом активности која би се 
финансирала и износом тражених буџетских средстава. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. 
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Члан 7. 
 

Комисија разматра пристигле пријаве на конкурс и 
саставља комплетан извештај о свим поднетим 
пријавама, који треба да  садржи:  

1. Назив подносиоца пријаве, 
2. Датум предаје документације 
3. Предмет финансирања 
4. Износ тражених средстава 
 
Извештај посебно треба да садржи предлог о 

расподели средстава учесницима на конкурсу.  
 О раду комисије се води посебан записник, који 

треба да садржи време и место одржавања 
састанака,присутност чланова, дневни ред,пристигле 
пријаве или захтеве на конкурс по редоследу времена 
пристизања,начин и резултат одлучивања и друге битне 
податке који су неопходни за објективно одлучивање о 
конкурсној документацији. 

 
Члан 8. 

 
Извештај о спроведеном поступку поводом јавног 

конкурса и записник о раду, Комисија доставља 
Градоначелнику града Крушевца у року од осам дана 
од дана закључења конкурса. 

Градоначелник на основу записника и извештаја 
Комисије, доноси Одлуку о начину и висини расподеле 
средстава за традиционалне цркве и верске заједнице и 
за цркве и манастире који припадају Епархији 
крушевачкој за буџетску, односно календарску годину. 

Одлука о додели средстава се објављује на 
званичном сајту града Крушевца. 

 
Члан 9. 

 
Корисници средстава из овог Правилника дужни су да 

доставе Извештај Градском већу града Крушевца о 
утрошку одобрених средстава, односно реализацији 
одобрених програма, најкасније до краја буџетске године. 

Корисници средстава који не доставе извештај из 
претходног става, морају да врате добијена средства и 
неће им бити додељена средства у наредној години, 
односно неће бити разматрано њихово учешће на 
конкурсу. 

Након доношења одлуке о избору програма који ће 
бити финансирани, Градоначелник града Крушевца ће 
са подносиоцима истих закључити уговор о 
финансирању реализације програма односно пројекта. 

 
Члан 10. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 

објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  022-158 /17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11) 
и члана 48. тачка 11. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 01.06.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на цене производње, 

дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом 
усаглашене са методологијом за одређивање цене 
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и 
одлуком Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" број 
19/1 од 25.04.2017. године, за следеће категорије 
потрошача: 

 
1a. Цена производње и испоруке топлотне енергије 

за купце код којих постоји техничка могућност за 
појединачна мерења и наплату по потрошњи у висини: 

 
Варијабилни део цене: 
- стамбени простор – тарифна група          

1 (Тf1)........................4,65 дин/kwh 
- пословни простор – тарифна група          

2 (Тf2).........................5,81 дин/kwh 
Фиксни део: 
- стамбени простор – тарифна група          

1 (Тf1).........................37,780 дин/m2 
- пословни простор – тарифна група          

2 (Тf2).........................47,225 дин/m2 
 
1б. Цена производње и испоруке топлотне енергије 

за купце код којих не постоји техничка могућност за 
појединачна мерења и наплату по потрошњи у висини: 

 
- стамбени простор – тарифна група          

1 (Тf1)..........................83,60 дин/m2 
- пословни простор – тарифна група          

2 (Тf2)........................104,50 дин/m2 
 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-2/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 и 
104/2016) и члана 48. тачка 11. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 01.06.2017. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 
ЈКП „Водовод Крушевац“ Крушевац о повећању 

цена воде и канализације 
 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Надзорног одбора 

ЈКП "Водовод Крушевац" Крушевац, број 13/8 од 
24.04.2017. године, којом су повећане цене за испоручену 
пијаћу воду и цене услуга одвођења отпадних вода 
(канализације) за 12.96% по категоријама потрошача. 

 
Утврђују се цене воде и канализације ЈКП 

„Водовод Крушевац“ Крушевац:  
 

1. 
 
ДОМАЋИНСТВА, 
ЦРКВЕ И 
МАНАСТИРИ: 
 

  

  - Вода 46,34 дин/м3 
  - Канализација 16,65 дин/м3 
   укупно 62,99 дин/м3 
     

2. ПРИВРЕДА – ПРАВНА 
ЛИЦА: 

   

  - Вода 111,20 дин/м3 
  - Канализација 18,98 дин/м3 
   укупно 130,18 дин/м3 
     

3. ШКОЛЕ, УСТАНОВЕ 
КОЈЕ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ 
ДЕЛИМИЧНО ИЛИ У 
ПОТПУНОСТИ ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА И 
ЈАВНЕ ЧЕСМЕ: 
 

   

  - Вода 22,54 дин/м3 
  - Канализација 6,56 дин/м3 
   укупно 29,10 дин/м3 
     

4. ВОДА НА ВЕЛИКО:    
  - Вода 36,06 дин/м3 

Утврђене цене су исказане у динарима без пореза 
на додату вредност (ПДВ-а). 

 
II - Решење ће се примењивати почев од јуна 2017. 

године. 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-3/17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.
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На основу члана 15. Одлуке о друштвеној бризи о 

деци (,,Сл.лист града Крушевца“ број 7/10 и 1/15) и 
члана 48. Статута града Крушевца (,,Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 01.06.2017. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о утврђивању економске цене програма васпитања 
и образовања у Предшколској установи  

„Ната Вељковић“ Крушевац 
 
I - Утврђује се економска цена програма васпитања 

и образовања  у Предшколској установи ,,Ната 
Вељковић,, Крушевац и то: 

 
-за целодневни боравак деце (11 сати рада дневно), 

у износу од 18.200,00 дин.по детету 
 
-за полудневни боравак деце (5 сати рада дневно), 

у износу од  8.790,00 дин.по детету, 
 
-за полудневни боравак деце припремног 

предшколског програма (4 сата дневно),бесплатно за 
родитеље. 
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II  Учешће буџета Града Крушевца и непосредних корисника у цени услуге из тачке I овог решења је:  
А)   

Р. 
бр. Облик рада 

Учешће 
родитеља  

20% 

 
Учешће 
Града 
80% 

 

Учешће
Репу- 
блике 

Укупно

1. Целодневни боравак деце до 5,5 година 3.640 14.560 - 18.200
2. Полудневни боравак деце до 5,5 година 1.758 7.032 - 8.790
3. Целодневни боравак деце припремног предшколског програма 2.964 11.855 3.382 18.200
4. Полудневни боравак деце припремног предшколског програма 1.082 4.326 3.382 8.790

 
Б) Бесплатан боравак за децу: из социјално угрожених породица, са сметњама у развоју, без родитељског 

старања, на смештају у Дому за децу и омладину „Јефимија“, ратних војних инвалида, треће и свако наредно дете 
у породици. 

 

Р. 
бр. Облик рада Учешће 

родитеља 
Учешће 
Града 

Учешће 
Репу- 
Блике 

Укупно

1. Целодневни боравак деце до 5,5 година - 18.200 - 18.200
2. Полудневни боравак деце до 5,5 година - 8.790 -  8.790
3. Целодневни боравак деце припремног предшколског програма - 14.818 3.382 18.200
4. Полудневни боравак деце припремног предшколског програма - 5.408 3.382 8.790

 
В) Регресирани боравак: умањење 20% за друго дете у вртићу и за самохране родитеље  
 

Р. 
бр. Облик рада Учешће 

родитеља 
Учешће 
Града 

Учешће
Репу-
блике 

Укупно

1.  Целодневни боравак деце до 5,5 година 2.922 15.288 - 18.200
2.  Полудневни боравак деце до 5,5 година   1.406 7.383 - 8.790
3.  Целодневни боравак деце припремног предшколског програма 2.371 12.447 3.383 18.200
4.  Полудневни боравак деце припремног предшколског програма 865 4.542 3.382 8.790

 
III - Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Градског већа града Крушевца о утврђивању 

економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи ,,Ната Вељковић“ Крушевац (,,Сл. 
лист града Крушевца“, број 6/15). 

 
IV - Утврђене цене из тачке I овог Решења примењиваће се почев од 10.06.2017. године. 
 
V - Решење објавити у „Службеном листу града Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
III Број:  38-4/17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 3. став 3. Одлуке о паркиралиштима 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009-пречишћен текст, 
12/09, 8/12 и 3/14) и чл. 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08,  5/11 и 8/15) 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 01.06.2017. године,  донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ПАРКИРАЛИШТА НА КОЈИМА СЕ ПЛАЋА 

НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА  

 
I - МЕЊА СЕ Решење о одређивању паркиралишта на 

којима се плаћа накнада за паркирање моторних возила 
("Сл. лист лист града Крушевца" бр. 8/2012-Пречишћен 
текст и 2/2013, 8/2013, 3/2014, 4/2014, 6/2014 и 1/2015) 
тако што се у ставу I: 

- у тачки 1. текст "од Ул. Чолак Антине до Ул. 
Бријанове (Партизанских курира) десном страном косо 
паркирање на коловозу;" брише.  

- у тачки 15. текст "Ул. Чолак Антине до Биоскопа 
„Крушевац“ левом страном подужно паркирање на 
коловозу;" брише. 

- у тачки 18. текст "и од Ул. Топличине до Ул. 
Ћирила и Методија (Луке Ивановића) десном страном" 
брише.  

- у тачки 29. текст "левом и" се брише.  
- у тачки 35. текст " од Ул. Кајмакчаланске до 

Биоскопа „Крушевац“ левом страном паркирање на 
тротоару;" брише.  

 
II - Постављање саобраћајних знакова извршити на 

основу пројеката саобраћајне сигнализације, а сходно 
Правилнику о саобраћајној сигнализацији. 

 
III - Решење ступа на снагу даном доношења на 

Градском већу. 
 
IV  - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-508/17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
184 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и члана 35. 
став 3. Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 3/17 – Пречишћен текст), 

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 01.06.2017. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ДАНИЈЕЛА ТОМОВИЋ, 

дипл. економиста запослена у Одељењу за утврђивање, 
контролу и наплату јавних прихода Градске управе 
града Крушевца, дужности председника Комисије за 
утврђивање тржишне вредности грађевинског 
земљишта. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ДУШАН ДЕЉАНИН, дипл. 

Економиста запослен у Одељењу за утврђивање, 
контролу и наплату јавних прихода Градске управе 
града Крушевца, за председника Комисије за 
утврђивање тржишне вредности грађевинског 
земљишта. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 463-81/17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
185 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.05.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 – Градска 
управа, шифра програма 0602 (Програм 15: Локална 
самоуправа), програмска активност 0010 (ПА: Стална 
буџетска резерва), функционална класификација 111, 
економска класификација 499100, позиција 226 - 
Средства резерви, одобрава се укупно 51.939 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4 – Градска управа, шифра програма 
0602 (Програм 15: Локална самоуправа), програмска 
активност 0014 (ПА: ванредне ситуације), економска 
класификација 484100, позиција 234 - Накнада штете за 
повреде или штете настале услед елементарних 
непогода, увећава се за 51.939 динара. 

 
2. Одобреним средствима сталне буџетске резерве 

из тачке 1., став 2. овог решења врши се исплата по 
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рачуну бр. 61/16 од 07.12.2016. године у износу од 
51.939 динара на текући рачун бр. 160-21233-09 ЗГР 
„Власинац Игда“ Крушевац за изведене радове: 

- на чишћењу пропуста од наноса и муља са 
утоваром и одвозом депонованог материјала на 
одређену депонију на даљину до 10км у насељеном 
месту Паруновац (пропуст код канала према Трајалу и 
у зони Дома културе) у складу са записником са друге 
редовне седнице Градског штаба за ванредне ситуације 
бр. 591/2016-06 од 09.03.2016. године и уговора о 
извођењу радова бр. 404-115/II од 24.03.2016. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-85/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
186 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 18.05.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0010 (ПА: Стална буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 226 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 348.300 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 
програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0014 (ПА: 
Ванредне ситуације),  економска класификација 
484100, позиција 234 - Накнада штете за повреде или 
штете настале услед елементарних непогода, увећава се 
за 348.300 динара. 

 
2. Одобреним средствима из тачке 1. став 2. овог 

Решења, врши се исплата по рачуну бр. 04/2016 од 
22.09.2016. године, на износ од 348.300 динара, издатом 
од ПРЕВОЗ-ИСКОП Саша Ивић пр, Ђунис-Крушевац 
на 

- рачун број 205-109025-97 (Комерцијална банка) 
ПРЕВОЗ-ИСКОП Саша Ивић пр, Ђунис-Крушевац, за 
изведене радове: 

-  на спровођењу превентивних мера и санација 
ради ублажавања од елементарних непогода-ископ вaде 
у насељеном месту Ђунис, у периоду од 17.05.2016. 
године до 20.05.2016. године и ископ корита Рибарске 
реке од надвожњака до ушћа у Јужну Мораву-насељено 
место Ђунис, у периоду од 12.09.2016. године до 
16.09.2016. године, са трошковима превоза багером,  на 
основу копије грађевинског дневника. 

Градски штаб за ванредне ситуације, записником 
са друге редовне седнице бр. 591/2016-06 од 09.03.2016. 
године, разматрао је стање на водама првог и другог 
реда на територији града Крушевца и донео закључке о 
деловању у наредном периоду.  

На основу Уговора о извођењу радова бр. 404-
270/II од 19.06.2014. године и анекса 1 бр. 404-233/II од 
13.05.2016. године, закљученим са ПРЕВОЗ-ИСКОП 
Саша Ивић пр, Ђунис-Крушевац, за случај 
елементарних непогода, изведени су радови у напред 
наведеним насељеним местима и испостављен рачун. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-86/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
187 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.05.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 – 
Градска управа, шифра програма 0602 (Програм 15: 
Локална самоуправа), програмска активност 0010 (ПА: 
Стална буџетска резерва), функционална 
класификација 111, економска класификација 499100, 
позиција 226 - Средства резерви, одобрава се укупно 
741.235 динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 4 – Градска управа, шифра програма 
0602 (Програм 15: Локална самоуправа), програмска 
активност 0014 (ПА: ванредне ситуације), економска 
класификација 484100, позиција 234 - Накнада штете за 
повреде или штете настале услед елементарних 
непогода, увећава се за 741.235 динара. 
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2. Одобреним средствима сталне буџетске резерве 
из тачке 1., став 2. овог решења врши се исплата по 
рачуну отпремници бр. 39-07/2016 од 28.07.2016. 
године, у износу од 741.235 динара са ПДВ-ом на 
текући рачун бр. 155-11470-35 (код Чачанске банке) 
СЗР „Алекс градња“ Крушевац за изведене радове: 

- на чишћењу речног корита у насељеном месту 
Велики Шиљеговац у периоду од 25.05.2016. године до 
28.05.2016. године; 

- на равнању и поправци локалних путева у 
насељеним местима Горњи Степош, Читлук и Коњух у 
периоду од 17.06.2016. године до 01.07.2016. године, 
насељеним местима Макрешане и Жабаре дана 
27.07.2016. године и 

- на чишћењу одводних канала у насељеним 
местима Уједињене нације и Велика Ломница у 
периоду 13.07.2016. до 19.07.2016. године. 

Радови су изведени по уговору о извођењу радова 
бр. 404-732/II од 25.09.2012. године и Анексу уговора 
бр. 404-55/II од 03.03.2015. године, закљученим између 
града Крушевца и СЗР „Алекс градња“  и записницима: 
са друге редовне седнице градског штаба за ванредне 
ситуације бр. 591/2016-06 од 09.03.2016. године, треће 
редовне седнице градског штаба за ванредне ситуације 
бр. 599/2016-06 од 11.03.2016. године и седнице 
стручно оперативног тима за заштиту од поплава бр. 
16/2016-06 од 12.01.2016. године.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-87/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
188    
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 29.03.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 

резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 25.000 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 175 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 25.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 25.000 динара су 
недостајућа средства за исплату солидарне помоћи због 
смрти оца Ивице Каралића, запосленог у Градској 
управи. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-37/17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
 
189 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 06.04.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 73.200 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4, глава 6 - СЛУЖБА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШЕВАЦ 
шифра програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0002 (ПА: 
Функционисање месних заједница), економска 
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класификација 425100, позиција 280 – Текуће поправке 
и одржавање зграда и објеката, повећава се за 73.200 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 73.200 динара су 
недовољно планирана средства за набавку резане грађе-
даски за скелу у Кукљину. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-47/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
190 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 06.04.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 179.700 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0901 (ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА), програмска активност 0001 (ПА: 
Социјалне помоћи), после позиције 128, уводи се 
позиција 128.1 – Капитални трансфери осталим 
нивоима власти,  економска класификација 463200, 
конто 512241-Електронска опрема, на износ од 179.700 
динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења, у износу од 179.700 динара, су 
непланирана средства за тастерну сигнализацију за 
против-препадни алармни систем. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-48/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
 
 
191 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 05.05.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 20.010 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 175 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 20.010 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 20.010 динара су 
недовољно планирана средства за исплату солидарне 
помоћи због смрти бабе Биљане Гајић, запослене у 
месној канцеларији Дворане. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-71/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р.

 
192 
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На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 05.05.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4 - 
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 192.064 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0901 (ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА), пројекат 0019 (П: Изградња стамбених 
јединица на територији града за решавање стамбених 
потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног 
програма), економска класификација 515100, отвара се 
позиција 137.1 – Нематеријална имовина у  износу од 
192.064 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 192.064 динара су 
непланирана средства за обезбеђење привременог 
прикључка на електричну енергију по предрачуну бр. 
06/129/2017 од 11.04.2017. године на износ од 169.480 
динара и за прикључак на водоводну мрежу по 
предрачуну бр. 0527061 од 03.05.2017. године на износ 
22.584 динара, што укупно износи 192.064 динара, за 
потребе изградње 20 стамбених јединица за 
обезбеђивање трајних стамбених решења за избеглице 
и расељена лица у оквиру Регионалног стамбеног 
програма. Изградњу објекта финансира Република, а 
Градска управа финансира трошкове прикључака. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
   

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-72/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 18.05.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 95.000 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 2002 (ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање ОШ „Нада Поповић“), економска 
класификација 463100, позиција 98 – Текући трансфери 
осталим нивоима власти (нивоу Републике), повећава 
се за 95.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 95.000 динара су 
недовољно планирана средства за остале стручне 
услуге-услуге координатора за израду пројекта и 
координатора за безбедност и здравље на раду у фази 
извођења радова на реконструкцији мокрих чворова и 
замени столарије на школи. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-84/17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
194 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 18.05.2017. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 54.000 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0901 (ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА), програмска активност 0007 (ПА: Подршка 
особама са инвалидитетом), после позиције 491, уводи 
се позиција 491.1 – Стручне услуге,  економска 
класификација 423500, конто 423521-Правно заступање 
пред домаћим судовима, на износ од 54.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења, у износу од 54.000 динара, су 
непланирана средства за правно заступање пред 
домаћим судовима у спору са Катицом Каралић. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-88/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
195 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015,  103/2015 и 99/2016) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 24.05.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 

резерви, одобрава се укупно 3.509.080 динара 
распоређено на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0901, пројекат 0019 (П:  Изградња стамбених 
јединица на територији града за решавање стамбених 
потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног 
програма), економска класификација 515100, после 
позиције 137 отвара се позиција 137.1 – Нематеријална 
имовина на износ 3.509.080 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у износу од 3.509.080 динара су 
недовољно планирана средства за исплату доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта по решењу о 
грађевинској дозволи бр.ROP-KRU-7782-CPI-1/2016 од 
12.05.2016. године, Одељења за урбанизам и 
грађевинарство града Крушевца, за изградњу објекта са 
20 стамбених јединица за избеглице у оквиру 
Регионалног стамбеног програма. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-84/17  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 
 
 
196 
На основу члана 69. став 2. и 3. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 01.06.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2017. годину, у оквиру раздела 4-
ГРАДСКА УПРАВА, шифра програма 0602 
(ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА), 
програмска активност 0009 (ПА: Текућа буџетска 
резерва), функционална класификација 111, економска 
класификација 499100, позиција 225 - Средства 
резерви, одобрава се укупно 50.000 динара распоређено 
на следеће кориснике: 

 
У разделу 4 – ГРАДСКА УПРАВА, шифра 

програма 0602 (ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
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САМОУПРАВА), програмска активност 0001 (ПА: 
Функционисање Градске управе), економска 
класификација 414300, позиција 175 – Отпремнине и 
помоћи, повећава се за 50.000 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 

став 2. овог решења у укупном износу од 50.000 динара 
су недовољно планирана средства за исплату солидарне 
помоћи због смрти оца Иване Милосављевић, 
запослене у Градској управи, у износу од 25.000 динара 
и због смрти мајке Владимира Костића, заполеног у 
Градској управи, у износу од 25.000 динара. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-103/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 
197 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 29.03.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.036.600 динара, извор финансирања 08 – Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица и сада износе 
3.709.081.985 динара, уплатом по уговорима о донацији 
за Новогодишњи концерт, закљученим између донатора 
и града Крушевца и то:  

- уговором о донацији TRAYAL KORPORACIJA 
AD, Крушевац, бр. 404-288/II од 13.03.2017. године, 
извршена је уплата 17.02.2017. године, у износу од 
388.000 динара, за групу „ЗАА“ и 

- уговором о донацији TRAYAL KORPORACIJA 
AD, Крушевац, бр. 404-286/II од 13.03.2017. године, 
извршена је уплата 14. и 24.фебруара 2017. године, у 
укупном износу од 672.600 динара, за групу Рибља 
чорба. 

 
Укупни расходи буџета за 2017. годину са 

средствима из додатних извора повећавају се за 
1.036.600 динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.709.081.985 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
1.036.600 динара и сада износе 3.434.866.576 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист новоа градова, повећавају се за 1.036.600 динара 
и сада износе 2.588.720 динара. 

 Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 274.215.409 динара. 

Средства у износу од 1.036.600 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), програмска 
активност (ПА: Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва) функционална класифи-
кација 820 и то: 

- на позицију 145-Услуге образовања, културе и 
спорта, конто 424221-Услуге културе, износ од 
1.036.600 динара и сада износи 2.588.720 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-3/17 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 12.04.2017. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 404.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.709.485.985 динара, 
уплатом Министарства културе и информисања, по 
изводу бр. 53 од 21.03.2017. године, на уплатни рачун 
буџета, за суфинансирање матичних фунција Народне 
библиотеке у 2017. години. 

Укупни расходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 404.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.709.485.985 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
404.000 динара и сада износе 3.435.270.576 динара. 
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Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у 
корист нивоа градова, повећавају се за 404.000 динара и 
сада износе 404.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 274.215.403 динара.  

Средства у износу од 404.000 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 
 Народне библиотеке, шифра програма 1201 

(ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ), пројекат 0018-
1202-0012 (П 18: Матичне функције библиотеке), 
функционалана класификација 820  

На позицију 409.1 и то: 
-  Конто 422100-Трошкови службених путовања 

у земљи, износ од 160.000 динара и сада износи 160.000 
динара; 

- Конто 422111-Трошкови дневница на 
службеном путу, износ од 80.000 динара и сада износи 
80.000 динара; 

- Конто 422121-Трошкови превоза на службеном 
путу у земљи, износ од 40.000 динара и сада износи 
40.000 динара; 

- Конто 422131-Трошкови смештаја на 
службеном путу, износ од 40.000 динара и сада износи 
40.000 динара. 

На позицију 409.2 и то: 
- Конто 423300-Услуге образовања и усаврша-

вања запослених, износ од 26.000 динара и сада износи 
26.000 динара; 

- Конто 423321-Котизација за семинаре, износ од 
26.000 динара и сада износи 26.000 динара; 

На позицију 409.3 и то: 
- Конто 423500-Стручне услуге, износ од 58.000 

динара и сада износи 58.000 динара; 
- Конто 423599-Остале стручне услуге, износ од 

58.000 динара и сада износи 58.000 динара 
На позицију 409.4 и то: 
- Конто 426100-Административни материјал, 

износ од 40.000 динара и сада износи 40.000 динара; 
- Конто 426111-Канцеларијски материјал, износ 

од 40.000 динара  и сада износи 40.000 динара 
На позицију 409.50 и то: 
- Конто 512200-Административна опрема, износ 

од 120.000 динара и сада износи 120.000 динара и 
- Конто 512221-Рачунарска опрема, износ од 

120.000 динара и сада износи 120.000 динара. 
 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400- 4/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 

199 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 05.05.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 100.000 
динара, извор финансирања 07 – Трансфери од других 
нивоа власти и сада износе 3.709.585.985 динара, 
уплатом Комесаријата за избеглице и миграције на 
посебан рачун бр. 840-2429741-67, на име помоћи за 
превазилажење тешке материјалне ситуације интерно 
расељеним лицима са КиМ тренутно настањенима на 
територији града Крушевца, у износу од по 20.000 
динара. 

Укупни расходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 100.000 
динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.709.585.985 динара. 

 
Приходи и расходи буџета утврђују се у износу од 

3.435.270.576 динара. 
 
Приходи на конту 733144 – Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
ниовоа градова, повећавају се за 100.000 динара и сада 
износе 100.000 динара. 

 Приходи и расходи из других извора повећавају се 
за 100.000 динара и сада износе 274.315.409 динара. 

 
Средства у износу од 100.000 динара, извор 

финансирања 07, разврставају се код: 
 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, шифра програма 0901 

(ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА), 
програмска активност 0006 (ПА: Подршка деци и 
породицама са децом) функционална класификација 
070 и то: 

 
- на конто 472931-Једнократна помоћ, износ од 

100.000 динара и сада износи 100.000 динара. 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-73/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
200 
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015 и 99/2016) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Градско веће града Крушевца, дана 19.05.2017. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.783.056 динара, извор финансирања 07 – Трансфери од 
других нивоа власти и сада износе 3.715.369.041 динара, 
уплатом Министарства рударства и енергетике-
Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности, 
по изводу бр. 5 од 18.05.2017. године, на уплатни рачун 
буџета, за пројекат „Унапређење енергетске ефикасно-
сти зграде ОШ „Драгомир Марковић“ у Крушевцу“. 

Укупни расходи буџета за 2017. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 
5.783.056 динара, извор финансирања 07 и сада износе 
3.715.369.041 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета повећавају се за 
5.783.056 динара и сада износе 3.441.053.632 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у 
корист нивоа градова, повећавају се за 5.783.056 динара 
и сада износе 6.187.056 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од 274.315.409 динара.  

Средства у износу од 5.783.056 динара, извор 
финансирања 07, разврставају се код: 

 Буџетског фонда за заштиту животне средине, 
шифра програма 0501 (ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ), пројекат 0020-401-00-411 (П 20: 
Унапређење енергетске ефикасности зграде ОШ 
„Драгомир Марковић“ у Крушевцу), функционалана 
класификација 490, тако што се: 

- после позиције 260, уводи позиција 260.1, конто 
511323 – Капитално одржавање објеката за потребе 
образовања, износ од 5.783.056 динара и сада износи 
5.783.056 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400- 7/17  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Драги Несторовић, с.р. 

 
 
 

IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
201 
На основу чл. 52. став 2. Одлуке о организацији 

Градске управе града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/2016“), 

Начелник Градске управе, дана 07.04.2017. године, 
донео је  

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ 

ТЕЛЕФОНА 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником уређују се услови и начин 

коришћења службених мобилних телефона и/или 
картица изабраних и постављених лица у органима 
града Крушевца и запослених у Градској управи града 
Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Право на коришћење службеног мобилног 

телефона је право корисника на доделу мобилног 
телефона и/или картице и право плаћања месечног 
рачуна за коришћење мобилног телефона у висини 
прописаној овим Правилником. 

 
Члан 3. 

 
Право на коришћење службеног мобилног 

телефона и/или картице, под условима прописаним 
овим Правилником, имају изабрана и постављена лица 
у органима града и запослени у Градској управи. 

 
Члан 4. 

 
Право на коришћење службеног мобилног 

телефона и/или картице имају изабрана и постављена 
лица и то: 

 
- Градоначелник 
- Заменик градоначелника 
- Председник Скупштине града 
- Заменик председника Скупштине града 
- Начелник Градске управе 
- Заменик начелника Градске управе 
- Секретар Скупштине града 
- Заменик секретара Скупштине града 
- Помоћници градоначелника 
- Градски правобранилац 
- Заменици Градског правобраниоца 
- Чланови Градског већа 
- Шеф Службе месних заједница 
- Заштитник грађана града Крушевца 
- Заменик Заштитника грађана града Крушевца 
- Заштитник права пацијената 
- Главни урбаниста. 
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Члан 5. 
 
Право на коришћење службеног мобилног 

телефона и/или картице имају запослени у Градској 
управи и то: 

- Шеф Службе протокола  
- Самостални стручни сарадник за односе са 

јавношћу 
- Начелници одељења 
- Начелник Комуналне полиције 
- Шеф Службе за заједничко-техничке послове 
- Возачи 
- Шефови служби 
- Главни грађевински инспектор 
- Главни комунални инспектор 
- Буџетски инспектор 
- Интерни ревизор 
- Матичар 
- Службеници Службе протокола 
- Извршиоци за послове инвестиција 
- Запослени у Градској управи. 
 

Члан 6. 
 
Право на коришћење службеног мобилног телефона 

и/или картице имају технички секретари који су 
ангажовани за потребе политичких странака, односно 
коалиција које су освојиле мандате у Скупштини града. 

 
Члан 7. 

 
Трошкови коришћења службеног мобилног 

телефона који се плаћају на терет буџета града утврђују 
се у месечном износу, са ПДВ-ом и износе: 

- Градоначелник – 5.000 динара 
- Заменик градоначелника – 5.000 динара 
- Председник Скупштине града – 4.000 динара 
- Заменик председника Скупштине града – 4.000 

динара 
- Начелник Градске управе – 4.000 динара 
- Заменик начелника Градске управе – 4.000 

динара 
- Секретар Скупштине града – 4.000 динара 
- Заменик секретара Скупштине града – 4.000 

динара 
- Помоћници градоначелника – 4.000 динара 
- Градски правобранилац – 4.000 динара 
- Заменици градског правобраниоца – 1.000 

динара 
- Чланови Градског већа – 2.000 динара 
- Шеф Службе месних заједница – 1.000 динара 
- Заштитник грађана града Крушевца – 3.000 

динара 
- Заменик заштитника грађана града Крушевца – 

1.000 динара 
- Заштитник права пацијената – 3.000 динара 
- Главни урбаниста – 3.000 динара 
- Шеф Службе протокола – 1.500 динара 
- Самостални стручни сарадник за односе са 

јавношћу – 1.500 динара 
- Начелници одељења – 1.000 динара 
- Начелник Комуналне полиције – 1.000 динара 

- Шеф Службе за заједничко-техничке послове – 
1.000 динара 

- Возачи – 1.000 динара 
- Шефови служби – 500 динара 
- Главни грађевински инспектор – 500 динара 
- Главни комунални инспектор – 500 динара 
- Буџетски инспектори – 500 динара 
- Интерни ревизор – 500 динара 
- Матичар – 500 динара 
- Службеници Службе протокола – 500 динара 
- Извршиоци за послове инвестиција – 500 динара 
- Запослени у Градској управи – 300 динара 
- Технички секретари који су ангажовани за 

потребе политичких странака, односно коалиција које 
су освојиле мандате у Скупштини града – 300 динара. 

 
Члан 8. 

 
Трошкови коришћења службених мобилних 

телефона градоначелника, заменика градоначелника, 
председника Скуштине града и начелника Градске 
управе, када су на службеном путу у иностранству 
(roaming-у), одобравају се изнад лимита одређеног 
чланом 7. овог Правилника, уколико се мобилни 
телефон користи у службене сврхе. 

 
Члан 9. 

 
Приликом преузимања службеног мобилног 

телефона и/или картице корисник потписује реверс о 
задуживању мобилним телефоном и/или картицом. 

 
Члан 10. 

 
Пре давања на коришћење службеног мобилног 

телефона и/или картице, корисник даје писмену изјаву 
којом се саглашава да му износ који прелази дозвољени 
месечни рачун-лимит за коришћење службеног 
мобилног телефона и/или картице, наплати обуставом 
од плате. 

Образац изјаве је саставни део Правилника. 
 

Члан 11. 
 
Висина трошкова коришћења службених мобилних 

телефона и/или картица прати се месечно. 
Сваки корисник, у случају прекорачења износа, 

сам сноси трошкове изнад одобреног лимита. 
Месечни износ прекорачења потрошње, корисни-

цима службених мобилних телефона, обуставља се од 
зараде. 

 
Члан 12. 

 
Забрањено је давање на коришћење и послугу 

службеног мобилног телефона који је одређеном лицу 
додељен у складу са овим Правилником. 

 
Члан 13. 

 
У случају губитка службеног мобилног телефона 

и/или картице корисници мобилних телефона 
надокнађују вредност мобилног телефона и све 
трошкове настале у вези са коришћењем мобилног 
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телефона и/или картице до дана пријаве губитка 
Служби за заједничко-техничке послове. 

 
Члан 14. 

 
Корисник службеног мобилног телефона је дужан 

да без одлагања врати службени мобилни телефон са 
картицом или картицу престанком правног основа по 
коме му је додељен на коришћење. 

Решење о престанку функције односно радног 
односа Одељење за управљање људским ресурсима 
доставља Служби за заједничко-техничке послове. 

 
Члан 15. 

 
Евиденцију о службеним мобилним телефонима 

и/или картицама и о спровођењу овог Правилника стара 
се Служба за заједничко-техничке послове. 

 
Члан 16. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Крушевца“. 
    

IV Број: 410-1/2017 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 38. Одлуке о организацији 

Градске управе (" Сл. лист града Крушевца" 8/16, 12/16 
и 15/16), 

Начелник Градске управе дана 06.04.2017. године, 
донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РОДНО БУЏЕТИРАЊЕ 
 

I - ОБРАЗУЈЕ СЕ радна Група за родно  
     буџетирање: 

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ:  
1. Љиљана Мирић, запослена у Одељењу за 

финансије - координатор Групе 
2. Јасмина Каличанин, запослена у Одељењу за 

душтвене делатности, члан 
3. Весна Живковић, запослена у Одељењу за 

друштвене делатности,члан 
4. Зорана Павловић, запослена у Одељењу за 

друштвене делатности, члан 
5. Јелена Секулић, запослена у Одељењу за 

економски развој, инвестиције и заштиту животне 
средине, члан 

6. Јасна Себић, запослена у Одељењу за 
скупштинске послове, члан.  

 
III - Задатак Радне групе је да: 
-  предложи органу надлежном за послове буџета 

план постепеног увођења родног буџетирања тј. 
програме и буџетске кориснике који ће  у својим 

финансијским плановима дефинисати родно одговорне 
циљеве и одговарајуће индикаторе;  

- сарађује са буџетским корисницима и пружа 
помоћ буџетским корисницима приликом постепеног 
увођења родног буџетирања у буџет Града; 

-  учествује у креирању индикатора и прати њихово 
остваривање и остваривање ефеката посебних мера на 
остваривању равноправности мушкараца и жена; 

 
IV - Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Радне групе за родно буџетирање обављаће 
запослени у Градској управи, који је одређен за 
обављање послова родне равноправности. 

 
V -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

IV Број: 022-88/2017 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011), дана 
05.04.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
I - МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) 
тако да:  

 - у члану 3. став 1. тачка 16. мења се и гласи: 
"16. Улица Бруски пут, у односу на све улице са 

којима се укршта (до границе са КО Мудраковац), осим 
на Улицу краља Александра Ујединитеља и Улицу 
кнеза Милоша;" 

- у члану 3. ставу 1. тачка 63. мења се и гласи: 
"63. Улица Косовска, у односу на све улице и 

истоимене кракове са којима се укршта осим на Улицу 
Чеховљеву и Улицу Ћирила и Методија и осим на 
крак Улице Косовске који се пружа од Улице 
Колубарске битке до Улице Косовске;" 

- у члану 5. став 1. тачка 14. мења се и гласи: 
"14. Улица Бруски пут, испред раскрснице са 

Улицом хајдук Вељковом и Улицом војводе Степе, 
испред и иза раскрснице са Улицом кнеза Милоша, 
испред и иза раскрснице са Улицом краља Александра 
Ујединитеља, испред спомен парка Слободиште и 
испред Улице Надежде Петровић;" 

- у члану 5. став 1. тачка 18. мења се и гласи: 
"18. Улица Видовданска, испред Трга косовских 

јунака, испред Биоскопа „Крушевац“, испред и иза 
раскрснице са Улицом Топличином и Улицом 
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Таковском, иза раскрснице са Улицом Ломином, иза 
раскрснице са Улицом Дванаести пешадијски пук, 
испред и иза раскрснице са Улицом Душановом, 
испред и иза раскрснице са Улицом поручника 
Божидара и Улицом Призренском, испред раскрснице 
са Улицом Ломничке борбе, иза раскрснице са Улицом 
Шумадијском, испред и иза раскрснице са Булеваром 
Николе Пашића, испред и иза раскрснице са Улицом 
Бивољском, испред раскрснице са Улицом др Раје 
Милојевића, испред и иза раскрснице са Улицом Петра 
Кочића, иза Улице Раданске и испред Улице Покров 
Пресвете Богородице;" 

- у члану 5. став 1. тачка 31. мења се и гласи: 
"31. Улица Дринчићева, испред раскрснице са 

Улицом Видовданском и испред раскрснице са 
Улицом Таковском;" 

- у члану 5. став 1. тачка 50. мења се и гласи: 
"50. Улица Косовска, испред раскрснице са 

Улицом Југовићевом и Улицом Пећком, испред 
раскрснице са Улицом војводе Путника, иза улаза у 
круг Опште болнице, иза раскрснице са Улицом 
Јакшићевом, испред раскрснице са Улицом мајке 
Југовића, испред и иза раскрснице са Улицом Ћирила и 
Методија, на краку истоимене улице према Улици 
Иванковачкој непосредно иза Улице Косовске, испред 
и иза Герентолошког центра, испред некатегорисаног 
пута (поред фудбалских терена) који води до 
резервоара за воду на Багдали, иза раскрснице са 
Улицом Николе Тесле, испред и иза раскрснице са 
Улицом Достојевског, испред и иза раскрснице са 
Улицом Ужичком и Улицом Слатинском;" 

- у члану 5. став 1. тачка 95. мења се и гласи: 
"95. Трг костурница, на правцу истоименог Трга 

Улица Ћирила и Методија-Улица Доситејева испред 
Улице Ћирила и Методија, иза Улице Обилићеве и 
испред Улице Доситејеве, на правцу истоименог Трга 
Улица Доситејева-Улица Хајдук Вељкова испред 
Улице Доситејеве испред крака истоименог Трга који 
се пружа поред Института за крмно биље и испред 
раскрснице са Улицом Николе Тесле и Улицом 
поручника Божидара, на правцу истоименог Трга где је 
одређен једносмеран режим саобраћаја поред 
Института за крмно биље, испред Улице Ћирила и 
Методија и испред крака истоименог Трга Улица 
Доситејева-Улица Хајдук Вељкова;" 

- у члану 6. став 1. у тачки 30. текст ", десном 
страном од Улице Топличине до Улице Ћирила и 
Методија" брише се. 

- у члану 6. став 1. у тачки 47. текст ", десном 
страном од Улице Чолак Антине према Улици 
Видовданској за косо паркирање на тротоару" брише се. 

- у члану 6. став 1. у тачки 57. текст ", левом 
страном од Улице Кајмакчаланске до Биоскопа 
Крушевац за паркирање на тротоару" брише се. 

- у члану 13. став 1. тачка 31. мења се и гласи: 
"31. Улица Косовска, левом страном од Улице 

Југовићеве до Улице Јакшићеве, десном страном од 
Улице Јакшићеве до Немањине, левом и десном страном 
од Улице Немањине до Улице Ћирила и Методија, 
левом и десном страном од Улице Ћирила и Методија 
до Улице Колубарске битке, десном страном од Улице 
Ћирила и Методија до Улице Достојевског, левом 
страном од Улице Ћирила и Методија до Улице Ужичке  

(изузимајући деоницу од Улице Николе Тесле према 
Улици Иве Андрића у дужини око 18 метара где је 
одређено паркирање делом на коловозу делом на 
тротоару) и левом и десном страном од Улице Ужичке 
до краја Улице Косовске;" 

- у члану 30. став I тачка 2. мења се и гласи: 
"2. Улица Видовданска, десном страном од Улице 

Душанове према Улици поручника Божидара, за 
подужно паркирање на коловозу 9 паркинг места, тј. у 
укупној дужини од око 43 метра, при чему се прва 3 
(три) паркинг места у функцији такси станице користе 
у времену од 07-05 часова;" 

- у члану 31. став I тачке 2. и 3. бришу се. 
- у члану 31. став II тачка 1. бришe се. Тачке 3., 4., 

6., 7., 8. и 9. постају тачке 1., 2., 3., 4., 5. и 6.. 
- у члану 34. наслову а), у тачки 4. након става II 

додају се нова 3 става која гласе: 
"Одређује се одвијање кружног тока саобраћаја на 

раскрсници Улице Бруски пут и Улице кнеза Милоша и 
постављање саобраћајних знакова "раскрсница са 
кружним током саобраћаја" (I-30) и "ограничење 
брзине" (II-30) на прилазним краковима раскрснице и 
саобраћајног знака "кружни ток саобраћаја" (II-45.2) на 
острву за усмеравање саобраћаја. 

Одређује се одвијање кружног тока саобраћаја на 
раскрсници Улице Бруски пут и Улице краља Александра 
Ујединитеља и постављање саобраћајних знакова 
"раскрсница са кружним током саобраћаја" (I-30) и 
"ограничење брзине" (II-30) на прилазним краковима 
раскрснице и саобраћајног знака "кружни ток саобраћаја" 
(II-45.2) на острву за усмеравање саобраћаја. 

Одређује се одвијање кружног тока саобраћаја на 
раскрсници Улице Косовске и Улице Ћирила и Методија 
и постављање саобраћајних знакова "раскрсница са 
кружним током саобраћаја" (I-30) и "ограничење брзине" 
(II-30) на прилазним краковима раскрснице и 
саобраћајног знака "кружни ток саобраћаја" (II-45.2) на 
острву за усмеравање саобраћаја." 

- у члану 34. под а) у тачки 5. став I тачка 2. брише 
се. Тачке 3., 4. и 5. постају тачке 1., 2. и 3.  

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Пословни центар да, сходно чл. 
158 став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, 
изради саобраћајни пројекат у складу са режимом 
саобраћаја утврђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења 
који се односи на регулисање паркирања и достави га овом 
Одељењу ради давања сагласности на исти.  

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам и 
пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, изради саобраћајни 
пројекат у складу са режимом саобраћаја утврђеним у 
ставу 1. диспозитива овог Решења, осим у делу који се 
односи на регулисање паркирања, и достави га овом 
Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
    

IV Број: 344-291/2017 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р.
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204 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 
и 55/2014), дана 11.05.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

  
I - МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... ) 
тако што: 

- у члану 5. став I,  тачка 108. мења се и гласи: 
"108. Улица Шумадијска, испред раскрснице са 

Улицом Видовданском, испред раскрснице са Улицом 
Светог Саве, испред Улице Волтерове и испред 
раскрснице са Улицом Балканском;"  

-у члану 13. став I,  након тачке 49. додаје се нова 
тачка 49.1 која гласи: 

"49.1 Улица Серафима Неготинца, левом и десном 
страном од Стевана Сремца до Лазаричког гробља;"  

-у члану 28. став I, након тачке 1.2 додаје се нова 
тачка 2. која гласи: 

 
"2. Улица Серафима Неготинца, од Улице Стевана 

Сремца до Улице Моравске;"  
-у члану 34. у наслову "г) Одређује се постављање 

техничких средстава за успоравање саобраћаја, и то:" у 
ставу I, након тачке 7. додаје се нова тачка 8. која 
гласи:  

"8. Улица Шумадијска, у близини Улице Светог 
Саве један лежећи полицајац и у близини Улице 
Волтерове један лежећи полицајац,"  

 
Ограничава се брзина кретања возила на 30 км/ч из 

оба смера на прилазима техничким средствима за 
успоравање саобраћаја из предходног става. 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам 

и пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158. став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог Решења и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти.    

   
III - Ово Решење објавити у Службеном листу 

града Крушевца. 
 

IV Број: 344-88/2017 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р. 

 
 
 
 

205 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), дана 22.05.2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КРУШЕВАЦ 

 
I - МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ....) 
тако да: 

- у члану 5. став 1. тачка 5. мења се да гласи: 
"5. Улица Балканска, испред раскрснице са Тргом 

косовских јунака, иза раскрснице са Улицом Чолак 
Антином, иза раскрснице са Улицом Чупићевом, иза 
првог и иза другог колског прилаза групацији 
вишеспратних објеката Лептир, испред и иза 
раскрснице са Улицом Југ Богдановом и Улицом 
Душановом, испред главног улаза у касарну "Цар 
Лазар" иза раскрснице са Улицом Шумадијском и 
испред и иза раскрснице са Улицом Бивољском;"  

- у члану 6. став 1. тачка 2. мења се и гласи:  
"2. Улица Балканска, десном страном од Улице 

Чолак Антине до Улице Бријанове за подужно 
паркирање на коловозу, од Улице Бријанове до другог 
колског прилаза стамбеним објектима "Лептир" за 
подужно паркирање на коловозу и од Улице 
Шумадијске до Улице Бивољске за подужно паркирање 
на коловозу, десном страном од Улице Бивољске до 
Улице Омладинске за подужно паркирање на тротоару, 
од Улице Југ Богданове према Улици Чупићевој првих 
6 паркинг места за подужно паркирање на тротоару за 
возила Расинског управног округа, и за возила 
Расинског управног округа иза зграде "бивша 
Јастрепчева управна зграда" на адреси Балканска 63, са 
леве стране задњег улаза у зграду 6 паркинг места за 
косо паркирање и са десне стране задњег улаза у зграду 
2 паркинг места за косо паркирање;"  

- у члану 13. став 1. тачка 3. мења се и гласи:  
"3. Улица Балканска, десном страном од Трга 

косовских јунака до Улице Чолак Антине, од другог 
колског прилаза стамбеним објектима "Лептир" до 
Улице Шумадијске и од Улице Бивољске до Источне 
обилазнице, левом страном од Трга косовских јунака 
до другог колског прилаза стамбеним објектима 
"Лептир" и од Улице Југ Богданове до Источне 
обилазнице и на саобраћајном прилазу вишепоро-
дичним објектима "Лептир" левом страном од колског 
улаза у гаражу кућног броја 49 према кућном броју 51 
до првог саобраћајног прикључка са леве стране и 
одатле левом страном према згради бр. 53 у дужини око 
20 метара;" 

- у члану 30. став 1. тачка 1. мења се и гласи: 
"1. Улица Балканска, десном страном од Улице 
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Чолак Антине до Улице Бријанове 5 паркинг места за 
подужно паркирање на коловозу и од Улице Бријанове 
према Улици Чупићевој првих 7 паркинг места за 
подужно паркирање на коловозу;" 

- у члану 30. став 1. након тачке 6. додаје се нова 
тачка 6.1 која гласи: 

"6.1 Улица Топличина, десном страном од Улице 
Косанчићеве до Улице Видовданске, 4 паркинг места за 
подужно паркирање на коловозу;" 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП Пословни центар да, 

сходно чл. 158 став 3. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима, изради саобраћајни пројекат у складу са 
режимом саобраћаја утврђеним у ставу 1. диспозитива 
овог Решења и достави га овом Одељењу ради давања 
сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у Службеном листу 

града Крушевца. 
 

IV Број: 344-468/2017 НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Иван Анђелић, с.р.

 
 
 
206 
Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 
и 55/2014) и чл. 10. Одлуке о паркиралиштима 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 1/09-Пречишћен 
текст, 12/09, 8/12 и 3/14), дана 25.05.2017. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 
5/2011,...11/2016) тако што се у члану 12. став 1. после 
тачке 9. додаје нова тачка 10. која гласи: 

"10. Улица Чеховљева, једно паркинг место, на 
вануличном паркиралишту, испред вишепородичног 
стамбеног објекта број 4, прво са леве стране гледано 
према улазу са вануличног паркиралишта, за управно 
паркирање (наменски се користи за возило регистарске 
ознаке KŠ 053-NО у својини лица са инвалидитетом);" 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП "Пословни центар" 

Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу 1. диспозитива овог решења и 
достави га овом Одељењу ради давања сагласности на 
исти. 

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

 
IV Број: 344-474/2017 НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, 
с.р. 
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Република Србија 
УСТАВНИ СУД 
Број: IYo/167/2014  
06.04.2017. године 
Б е о г р а д 
 
Уставни суд, Мало веће, у саставу: председник 

Суда Весна Илић Прелић, председник Већа, и судије др 
Агнеш Картаг Одри и мр Томислав Стојковић, чланови 
Већа, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава 
Републике Србије, на седници одржаној 15. децембра 
2015. године, донео је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Одбацује се иницијатива за покретање поступка за 

оцену уставности и законитости одредаба чл. 18, 19, 21, 
24, чл. 27. до 30. и члана 40. Одлуке о држању и 
заштити домаћих животиња на територији града 
Крушевца  (Пречишћен текст) („Службени лист града 
Крушевца“, број 1/09). 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање 

поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 
18, 19, 21, 24, чл. 27. до 30. и члана 40. Одлуке наведене у 
изреци, уз наводе иницијатора да су наведене одредбе 
Одлуке несагласне са одређеним одредбама Устава 
Републике Србије, Закона о ветеринарству („Службени 
гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12, Закона о основама 
својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/80 
и 36/90, „Службени лист СРЈ“ број 29/96 и „Службени 
гласник РС“ број 115/05–др. закон) и Закона о добробити 
животиња („Службени гласник РС“, број 41/09).  

Захтевано је да Уставни суд обустави примену 
оспорених одредаба Одлуке због наступања ненадокнадиве 
штете.  

У спроведеном претходном поступку Уставни суд 
је утврдио да је Комисија за прописе Скупштине града 
Крушевца на седници одржаној 17. фебруара 2009. 
године утврдила Пречишћен текст оспорене Одлуке о 
држању и заштити домаћих животиња на територији 
града Крушевца који је објављен у „Службеном листу 
града Крушевца“, број 1/09. Оспорена Одлука је 
престала да важи 4. јануара 2012. године, када је 
ступила на снагу Одлука од држању домаћих животиња 
и кућних љубимаца на територији града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“, број 6/11). 
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Према одредби члана 168. став 5. Устава, Уставни 
суд може оценити сагласност закона и других општих 
аката са Уставом, општих аката са законом и по 
престанку њиховог важења, ако је поступак оцене 
уставности покренут најкасније у року од шест месеци 
од престанка њиховог важења. 

Полазећи од тога да је оспорена Одлука престала 
да важи 4. јануара 2012. године, да је иницијатива за 
покретање поступка за оцену уставности и законито-
сти одредаба чл. 18, 19, 21, 24, чл. 27. до 30. и члана 40. 
ове одлуке поднета 17. марта 2014. године, Уставни суд 
је утврдио да је иницијатива поднета по истеку рока у 
коме Суд, сагласно одредби члана 168. став 5. Устава, 
може оцењивати сагласност општих аката јединице 
локалне самоуправе са Уставом и законом и по 
престанку њихове важности. Стога је Уставни суд 
утврдио да не постоје претпоставке за поступање по 
иницијативи, па је иницијативу одбацио као 
неблаговремену, сагласно одредби члана 36. став 1. 
тачка 2) Закона о Уставном суду („Службени гласник 
РС“, бр. 109/07, 99/11 и 18/13 – одлука УС).  

На основу изложеног и одредаба члана 42в став 1. 
тачка 2) и члана 47. став 1. тачка 2) Закона о Уставном 
суду, Уставни суд је донео Закључак као у изреци. 

 
                                               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

              Весна Илић Прелић, с.р.  
 
 
 
 
208 
На основу члана 24. Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о уређењу града (''Сл. лист града 
Крушеца'' бр. 3/2017) и члана 45. Пословника 
Скупштине града Крушевца (''Сл. лист града 
Крушевца'' бр. 1/2013-Пречишћен текст и 10/2013)  

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца, 
на седници одржаној дана 06.06.2017. године, утврдила 
је Пречишћен текст Одлуке о уређењу града.  

Пречишћен текст Одлуке о уређењу града 
обухвата: Одлуку о уређењу града објављену у ''Сл. 
листу града Крушевца'' бр. 8/2012 и Одлуке о изменама 
и допунама Одлуке о уређењу града (''Сл. лист града 
Крушевца'' бр. 10/2012, 4/2013, 3/2014, 7/2014, 1/2015-
исправка, 11/2016 и 3/2017) 

Пречишћен  текст Одлуке објавити у ''Службеном 
листу града Крушевца''.  

 
I број: 352-803/17             Председник Комисије 
                                                  за прописе  
                                       Александар Милошевић, с.р. 
 
 

ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ ГРАДА  
(Пречишћен текст)  

 
I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се прописују општи услови 
уређења града Крушевца (у даљем тексту: Град) услови 

и начин постављања и уклањања урбаних, мањих 
монтажних и других покретних објеката и уређаја на 
јавним површинама и површина видљивих са јавних 
површина.  

 
Члан 2. 

 
Урбани покретни објекти у смислу ове Одлуке су: 

јавни часовници, клупе и корпе за смеће, украсне 
жардињере и стубови, кугле, ограде и друге врсте 
запрека на јавним површинама и покретни објекти за 
рекреацију као и надстрешнице за склањање људи у 
јавном превозу и заштитне ограде на јавним 
површинама за спорт и рекреацију .                                         

Мањи монтажни објекти који се могу поставити на 
јавним површинама у смислу ове Одлуке су: киосци, 
покретне тезге, расхладни уређаји, типски апарати и 
покретни апарати за игру и забаву.  

Други покретни објекти који се могу поставити на 
јавним површинама у смислу ове Одлуке су: летње  и 
зимске баште, тенде и перде, изложбени пултови, 
рекламне ознаке, и покретни објекти за извођење 
забавних програма, превозна средства прилагођена 
обављању трговинске делатности и камиони миксери, 
кранови и заштитне ограде на јавним површинама у 
функцији градилишта.      

 
Члан 3. 

 
Јавна површина, у смислу ове Одлуке, је изграђено 

грађевинско земљиште које је у општој употреби:  
-коловоз, тротоари, пешачке и бициклистичке стазе 

и траке, пешачка и разделна острва, надвожњаци, 
степеништа која повезују површине јавног саобраћаја, 
мостови,  

-аутобуска стајалишта, паркиралишта и такси 
стајалишта,  

-површине око аутобуских и железничких станица, 
бензинских станица, ТНГ станице,  

-јавне зелене површине између и око зграда, 
улични травњаци, паркови, скверови,  

-пролази, дечја игралишта,  
-друге изграђене површине намењене за јавно 

коришћење. 
 
1. Урбани покретни објекти 
 

Члан 4. 
 

Јавни часовници се постављају на јавним 
површинама и на другим површинама видљивих са 
јавних површина. 

Јавне часовнике могу постављати правна и 
физичка лица према урбанистичкој документацији коју 
израђује овлашћени пројектант, а на коју сагласност 
даје Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање 
Крушевац.           

Часовнике на јавним површинама одржава ЈКП 
„Крушевац“, а на објектима и површинама на којима су 
власници или корисници правна или физичка лица -  та 
лица. 
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Члан 5. 
 
Клупе и корпе за смеће се постављају на јавним 

површинама у складу са програмом ЈКП "Крушевац", 
које се стара о њиховом одржавању. 

 
Члан 6. 

 
Украсне жардињере могу да се поставе на 

трговима, у пешачкој зони и тротоарима под условом 
да се обезбеди слободно кретање пешака и возила 
којим је дозвољено пролажење и заустављање. 

Украсне жардињере се могу постављати испред 
пословног простора односно објеката (радњи, 
продавница и сл.) на захтев правног или физичког лица 
које је власник односно корисник. 

Решење за постављање украсних жардињера, по 
захтеву правног или физичког лица доноси Одељење за 
стамбено-комуналне и имовинско правне послове. 

Подносилац захтева је дужан да приложи решење 
АПР Регистар привредних субјеката и скицу заузећа. 

Типске украсне жардињере из става 1. поставља 
ЈКП "Крушевац" одржава их у уредном стању, а када је 
постављање извршено по захтеву правног или физичког 
лица, та лица сносе све трошкове постављања 
жардињера и дужна су да их одржавају и негују биљне 
засаде у њима. 

 
Члан 7. 

 
Стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека на 

јавним површинама су физичке препреке којима се 
утврђује режим саобраћаја и могу се постављати на 
саобраћајним површинама, око паркова, на тротоарима, 
трговима око пословних и стамбених зграда, спортских 
терена и сл. 

Објекти из става 1. овог члана постављају се на 
местима које одреди Одељење за стамбено-комуналне и 
имовинско правне послове Градске управе. 

Када је постављање запрека на јавној површини 
извршено по захтеву физичког или правног лица 
трошкове постављања сноси подносилац захтева, који 
је такође дужан да их одржава. 

 
Члан 8. 

 
Покретни објекти за рекреацију су љуљашке, 

клацкалице, тобогани и друге справе који се постављају 
на јавним површинама (у парковима, на игралиштима, 
између зграда и сл.) у складу са програмом ЈКП 
"Крушевац" које их  поставља и стара се о њиховом 
одржавању. 

 
Члан 9.  

 
Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу 

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

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

 

Члан 10. 
 

У случају донације урбаног покретног мобилијара 
(јавни часовници, клупе, корпе за смеће,  украсне 
жардињере, укључујући и надстрешнице за склањање 
људи у јавном превозу и др.) од стране правног или 
физичког лица, ради његовог постављања на локацији 
коју одреди овлашћени правни субјект, на  предметним 
објектима урбаног покретног мобилијара донатор може 
поставити своје рекламне ознаке у периоду и под 
условима које одреди Градско веће града Крушевца. 

Послове одржавања урбаног покретног мобилијара  
из ст. 1. врши ЈКП „Крушевац“, осим у случају  донација  
надстрешнице за склањање људи у јавном превозу, где 
за период постављања рекламних ознака донатора, исти 
врши послове одржавања  надстрешница. 

   
2. Мањи монтажни објекти 
 
2.1. Киосци 
 

Члан 11. 
 
Киоск је монтажно демонтажни објекат за 

обављање делатности одређених законом и другим 
прописима. 

 
Члан 12. 

 
Киоск се може поставити на јавној површини у 

складу са условима утврђеним овом Одлуком и Планом 
размештаја киоска на јавним површинама (у даљем 
тексту: План). 

План садржи: 
1. Акт о урбанистичким условима са графичким 

приказима који поред осталог одређују површину сваке 
поједине локације за киоск, место за постављање киоска 
са условима за прикључење на инфраструктуру (у даљем 
тексту: локација за киоск), 

2. Делатности које се могу обављати у киоску на 
одређеној локацији и 

3. Тип и величину киоска који се може поставити 
на свакој појединој локацији. 

План доноси Скупштина града и објављује се у 
"Службеном листу града Крушевца". 

Стручне послове израде плана обавља Јавно 
предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац, које 
је дужно да од надлежних јавних и других предузећа 
прибави сву потребну документацију за израду Плана.   

  
Члан 13. 

 
Локација за киоск се даје у закуп у поступку јавног 

надметања. 
 

Члан 14. 
 
Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп 

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

Оглас се објављује у средствима јавног информи-
сања и на огласној табли Градске управе.  
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Члан 15. 
 

Оглас садржи: 
1. Локацију за киоск 
2. Тип и површину киоска који се може 
    поставити, 
3.  Делатност која се може обављати у киоску, 
4.  Време за које се даје локација за киоск, 
5. Рок и начин подношења пријава за јавно надметање, 
6.  Почетни износ закупнине, 
7.  Висину гарантног износа за учешће на огласу, 
8.  Место и време одржавања јавног надметања, 
9.  Рок и начин објављивања резултата огласа и 
10. Назначење да учесник огласа који је добио 

локацију у случају одустанка губи право на повраћај 
гарантног износа. 

 
Члан 16. 

 
Локација за киоск се даје у закуп на време од 3 до 5 

година. Овај рок се не може продужити, већ се 
спроводи нови поступак доделе. 

Изузетно, овај рок се може продужити, по захтеву 
закупца, уколико је уредно измиривао све доспеле 
обавезе по основу закупа, на рок од још 5 година, на 
основу одлуке Градског већа. 

Почетни износ  закупнине утврђује се планом на 
месечном нивоу, у зависности од места постављања - 
зоне и површине локације. 

Почетни и излицитирани износ  закупнине 
усклађује се на почетку календарске године са растом 
потрошачких цена за претходну годину.   

Гаратни износ се утврђује у висини петоструког 
почетног износа закупнине који је утврђен планом. 

 
Обавезна садржина пријаве је: 
1. Име и адреса, односно назив и седиште учесника 

огласа, 
2. Назнака локације за киоск  за коју се подноси 

пријава, 
3. Доказ о уплаћеном гаратном износу,  
4. Доказ о обављању делатности, предвиђене за ту 

локацију, 
5. Потврда о измиреним обавезама по раније 

закљученим уговорима. 
 

Члан 17. 
 
Поступак по огласу спроводи Комисија за давање 

грађевинског земљишта у закуп. 
 

Члан 18. 
 
Пријаве за јавно надметање подносе се Комисији 

са назнаком: 
"Пријава за јавно надметање за давање локације за 

киоск у закуп" 
 

Члан 19. 
 

О одржаном јавном надметању Комисија води 
записник. 

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се 
не разматрају. 

 
Члан 20. 

 
У записник са одржавања јавног надметања 

Комисија уноси посебно за сваку локацију за киоск: 
1. Број уредних, потпуних и благовремено 

поднетих пријава за јавно надметање, 
2. Доказ о уплаћеном гаратном износу, 
3. Највећи постигнути износ закупнине. 
 

Члан 21. 
 
Јавно надметање се може одржати ако су 

пријављена и присутна најмање два учесника који су 
уредно поднели пријаву. 

 
Члан 22. 

 
Јавно надметање се одржава у месту и у време које 

је одређено огласом. 
Јавно надметање почиње објављивањем почетног 

износа закупнине за локацију. Комисија затим позива 
учеснике на надметање о висини закупнине. 

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

Јавно надметање се завршава када се после највишег 
постигнутог износа, по трећем позиву Комисије,  не јави 
учесник јавног надметања са већим износом. 

Право  на давање локације за киоск у закуп стиче 
учесник јавног надметања који је понудио највећи 
износ  закупнине за локацију. 

Обавештење о резултатима огласа истиче се на 
огласној табли Градске управе. 

 
Члан 23. 

 
Учеснику огласа коме није додељена локација за 

киоск у закуп враћа се уплаћени  гаратни износ у року од 
8 дана од дана коначности решења о давању локације за 
киоск у закуп, а лицу које је добило локацију за киоск у 
закуп урачунава се гарантни износ у закупнину. 

 
Члан 24. 

 
На основу предлога Комисије Градско веће доноси 

решење о давању локације за киоск  у закуп. 
Решење Градског већа је коначно. 
Решење о давању локације престаје да важи 

уколико лице које је добило локацију у закуп у 
прописаном року не закључи уговор о закупу. 

 
Члан 25. 

 
Учесник огласа коме је коначним решењем дата 

локација за киоск у закуп дужан је да закључи Уговор о 
давању локације у закуп у року од 8 дана од дана  
пријема решења. 

Уговор о давању локације у закуп  закључује Градска 
управа, а стручне послове припреме уговора врши 
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Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине Градске управе.  

Уговор о давању локације у закуп садржи: Уговорне 
стране, датум и место  закључења уговора, податке о 
локацији, време коришћења локације, висину закупнине за 
коришћење локације, рок и начин  њеног плаћања – по  
решењу Одељења за утврђивање, наплату и контролу 
јавних прихода,на уплатни рачун: приход од закупнине  
грађевинског земљишта у јавној својини,  обавезу лица које 
је добило локацију  у закуп да поднесе захтев за одобрење 
за постављање киоска, забрану давања у подзакуп и 
одредбе у случајевима  за раскид Уговора. 

 
Члан 26. 

 
Уколико лице које је добило локацију за киоск не 

закључи  уговор у прописаном року, губи право на 
локацију за киоск и право на повраћај гарантног износа. 

 
Члан 27. 

 
Уговор о давању локације у закуп може се 

раскинути и пре истека рока на који је закључен 
уколико  закупац три месеца узастопно не плаћа 
закупнину, уколико изда локацију у подзакуп и  ако 
престане да важи одобрење за постављање киоска. 

Уговор о закупу престаје да важи пре истека рока 
закупа и у случају извођења хитних и неодложних 
радова на одржавању и реконструкцији објеката 
комуналне инфраструктуре и саме јавне површине као и 
извођење радова на Програму развоја  града Крушевца. 

О наступању  ових услова  Одељење за урбанизам 
и грађевинарство је дужно да обавести Одељење за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе које ће обавестити закупца да у року од 
15 дана од дана пријема обавештења уклони објекат о 
свом трошку.  

 
Члан 28. 

 
На основу коначног решења о давању локације  за 

киоск у закуп и закљученог уговора, Одељење за 
урбанизам и грађевинарство  Градске управе  издаје 
одобрење за постављање киоска са роком важења 
одређеним решењем о давању локације. 

Одобрење се издаје на захтев лица које је добило 
локацију за киоск  у закуп. 

По добијању одобрења закупац локације је дужан 
да у року од 5 дана поднесе захтев Одељењу за 
урбанизам и грађевинарство Градске управе за 
обележавање локације. 

 
Члан 29. 

 
Лице коме је издато решење  за давање локације у 

закуп за постављање киоска је дужно да постави киоск 
у складу са условима из решења и да киоск користи у 
складу са одобреном наменом. 

 
Члан 30. 

 
Одобрење за постављање киоска престаје да важи 
1. истеком времена на које је издато, 

2. ако се киоск не постави у року од 3 месеца од 
дана пријема одобрења, 

3. ако се обавља делатност супротно плану и 
одобрењу, 

4. уколико  се локација изда у подзакуп и, 
5. уколико дође до раскида уговора о закупу.  
Решење о престанку важења одобрења из тачке 2. 

доноси Одељење за урбанизам и грађевинарство. 
 
2.2.  Покретне тезге, расхладни уређаји, типски  

апарати и покретни апарати  за забавне  игре 
 

Члан 31. 
 
Покретна тезга је монтажна конструкција, типски, 

отворени, лако покретни објекат за излагање, рекламирање 
и продају робе чија површина  не може бити већа од 2 м2. 

На тезгама се могу продавати само наочари за 
сунце, књиге, старе новине, бижутерија, ДВД,  ЦД-ови, 
касете, слике, графике, скулптуре и друге публикације. 

 
Члан 32. 

 
Идејно решење изгледа тезге предлаже Јавно 

предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац.       
                  

Члан 33. 
 
Расхладни уређаји су расхладне коморе и апарати. 
Расхладна комора је типски покретни објекат за 

конзервирање и продају индустријски пакованих сладоледа 
и напитака, чија површина не може бити већа од 2 м2. 

Апарат је типски лако покретни објекат, за припрему и 
продају сладоледа и напитака чија површина са кућиштем 
апарата не може бити већа од 2 м2. 

 
Члан 34. 

 
Типски апарати су лако  покретни објекти за 

припрему и дистрибуцију кокица, кестења, кукуруза, 
кикирикија, семенки, апарати за топле напитке и 
слично, чија површина са кућиштем апарата не може 
бити већа од 2 м2.                                                              

                                                                                              
Члан 35. 

 
Покретни апарати су апарати за игру и забаву деце, 

осим видео игара, билијара, томболе и сл. 
Није дозвољено постављање никаквих ограда, 

препрека или било којих елемената којим би се 
ограничило несметано кретање пешака. 

 
Члан 36. 

 
Покретни објекти могу имати сунцобран у оквиру 

места постављања објекта под условом да са објектом и 
околином чине естетску и функционалну целину, а 
уклањају се заједно са објектом. 

 
Члан 37. 

                                                                                                   
Место, број, врсту, тип величину, период коришћења, 

почетна закупнина за локацију одређује се Планом 
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размештаја покретних објеката на јавним површинама 
које доноси Скупштина града. 

Стручне послове израде Плана обавља Јавно 
предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац  

План се доноси на одређено време које не може 
бити дуже од четири године.                                                                                                                                                                       

План се објављује у "Службеном листу града Крушевца".                                                                                                                                                     
   

Члан 38. 
 

Локација за покретни објекат се даје у закуп у 
поступку јавног надметања, а за време до две године. 

 
Члан 39. 

 
Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп 

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

Оглас се објављује у локалним средствима јавног 
информисања и на огласној табли Градске управе града 
Крушевца. 

Оглас садржи: попис локација  за постављање , 
врсту, намену покретних објеката, период коришћења, 
почетни износ  месечне закупнине за локацију, висину 
гаратног износа за учешће у јавном надметању, време и 
место његовог одржавања и означење да учесник 
надметања који одустане од лицитиране локације губи 
право на повраћај гаратног износа. 

Почетни гаратни износ и начин усклађивања 
утврђује се у смислу чл. 16. ове Одлуке. 

 
Члан 40. 

 
На поступак давања локације за постављање 

покретних објеката у закуп, доношења решења, 
закључивање и раскид уговора, давање одобрења и 
престанак његовог важења, као и у погледу могућности 
продужетка рока закупа, сходно се примењују одредбе 
ове Одлуке које се односе и на киоске .      

 
Одобрење садржи: локацију постављеног привре-

меног објекта, његову врсту, величину и намену, 
површину коју заузима, време коришћења локације и 
рок у ком је закупац дужан да отпочне са обављањем 
делатности, а који не може бити дужи од 30 дана и 
обавезу уклањања објекта по истеку одређеног периода 
коришћења локације. 

 
3.  Други покретни објекти 
 
3.1. Летње баште 
 

Члан 41. 
 

Летње баште су покретни објекти које чини 
одговарајући број  столова и столица који се постављају 
на јавним површинама испред пословног објекта или 
просторије у којој се  делатност обавља. 

Летње баште се могу постављати на тротоарима, 
трговима, пролазима и другим јавним површинама у 
складу са условима прописаним овом Одлуком. 

Ако у једном објекту има више угоститељских локала, 
власници односно корисници локала могу поставити летње 
баште  сразмерно дужини стране објекта. 

Летња башта се може поставити  ван границе 
локала и то у продужетку, испред суседног објекта, или 
у непосредној близини, уз  оверену писмену сагласност 
власника  - корисника тог објекта у складу са условима 
прописаним овом Одлуком, које утврђује службено 
лице изласком на лице места. 

Сагласност власника или корисника  другог објекта 
у смислу чл. 40 ст. 4 није потребна, уколико је 
удаљеност летње баште најмање 4 м од предметног 
објекта. 

Изузетно, уколико испред пословног објекта или 
просторија у којима се угоститељска делатност обавља 
не постоји одговарајућа  површина у смислу ст. 1 и 4. 
овог члана, летња башта се може поставити и на другој 
јавној површини уколико су за то испуњени  остали 
услови предвиђени овом Одлуком и обезбеђено 
несметано нормално обављање делатности. 

Када у истом објекту - тржном центру  постоји 
више корисника који су поднели захтев за заузеће јавне 
површине, одобриће им се најближа слободна јавна 
површина, равноправно подељена у односу на број 
корисника који на исту претендују.  

 
Члан 42. 

 
Летње баште се не могу постављати на јавним 

површинама изнад прикључака комуналне инфра-
структуре. 

Летње баште се не могу постављати на зеленим 
површинама и травњацима, паркиралиштима и 
степеништима која повезују јавне површине. 

Изузетно из става 2. овог члана летња башта се 
може поставити на коловозима и у зонама у којима је 
забрањено кретање возила (пешачке зоне) под условом 
да се обезбеди минимална ширина коловоза од најмање 
три метра за кретање возила којима је дозвољен 
пролазак и заустављање. 

Летње баште се, изузетно, у  случају непостојања 
одговарајуће јавне површине у смислу члана 41. ове 
Одлуке, могу постављати са друге стране улице у 
односу на објекат где се делатност обавља, по 
претходно прибављеном мишљењу Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији града 
Крушевца, које је обавезујуће за Одељење приликом 
одлучивања по захтеву. 

 
Члан 43. 

 
У летњој башти могу се поставити сунцобрани и 

посуде са биљном  декорацијом. 
У летњим баштама  површине преко 50 м2 могу се 

поставити  покретни објекти за децу - љуљашке, 
клацкалице, тобогани и сл. што чини саставни део 
летње баште. 

 У летњим баштама површине преко 50 м2 могу се 
постављати и покретни уређаји са електричним 
напајањем, за које се локална комунална такса 
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наплаћује по  Одлуци о локалним комуналним таксама, 
тарифни  број који се односи на расхладне уређаје.  

 Покретни објекти из ст. 2 и 3. се  морају уклонити 
истеком рока постављања летње баште. 

У летњој башти не могу се постављати роштиљ, 
ражањ и бар. 

Забрањено је затварање страна летње баште и 
формирање објекта. 

 
Члан 44. 

 
На јавним површинама на којима се могу постављати 

летње баште дозвољено је издизање нивелете додавањем 
новог застора, у максималној висини од 10 цм, с тим што 
је денивелација терена једне стране максимално 10 см, а 
друга се коригује у односу на подлогу. 

Подијум из ст. 1. мора бити раван и забрањено је 
формирање каскада, осим када нивелација терена то захтева.  

Подијум се мора уклонити истеком рока 
постављања летње баште. 

 
Члан 45. 

 
Летња  башта  може се поставити на тротоару ако 

се обезбеди: 
1. Минимална ширина тротоара од 1,6 метара 

односно 2,4 метара на местима где је повећана 
фреквенција пешака. 

2. Минимална удаљеност баште од ивице коловоза 
или паркиралишта од 0,65 метара. 

 
Члан 46. 

 
Летње баште не могу се постављати у троуглу 

прегледности на раскрсницама. 
Изузетно, летња башта се може поставити у 

троуглу прегледности на раскрсницама уколико је 
режим саобраћаја у раскрсницама уређен тако да се 
постављањем баште не угрожава безбедност 
саобраћаја. 

Испуњеност услова из овог члана утврђује 
Одељење за стамбено-комуналне и имовинско правне 
послове по претходно прибављеном мишљењу Савета 
за безбедност саобраћаја на путевима на територији 
града Крушевца, које је обавезујуће за Одељење 
приликом одлучивања по захтеву.  

 
Члан 47. 

 
Одобрење  за постављање летње баште издаје 

Одељење за стамбено-комуналне и имовинско правне 
послове на захтев  странке. 

У захтеву се мора прецизирати локација, површина  
која се заузима, време на које се заузима и скица 
објекта са тачним мерама и котама које дефинишу 
положај летње баште. 

Уз захтев се доставља доказ о регистрацији делатности 
која укључује и угоститељску делатност и ПИБ. 

Уколико се летња башта поставља у простору од 
културно-историјског значаја или испред објекта који 
представља културно добро, односно споменик 
културе, потребна је претходна сагласност надлежног  
Завода  за заштиту споменика културе. 

Члан 48. 
 
Одобрење за постављање летње баште  издаје се  за 

период до једне године. 
Решењем се одређује локација, време коришћења 

заузетог простора, површина која се може заузети, висина 
локалне комуналне таксе по метру квадратном заузете 
јавне површине. 

Корисницима  летњих башти локална комнална 
такса, наплаћиваће се сходно Одлуци о локалним 
комуналним таксама. 

 
Члан 49. 

 
Лице које је добило одобрење за постављање летње 

баште дужно  је да: 
1. Летњу башту постави у складу са издатим 

одобрењем, 
2. Летњу башту уклони пре истека времена важења 

одобрења, ако се измени намена јавне повшине, ако се 
изводе  неопходни радови на реконструкцији, одржавању 
или постављању комуналних објеката и уређаја или саме 
јавне површине и 

3. Летњу башту уклони наредног дана после истека 
рока за које је дато одобрење за постављање летње баште. 

 
Члан 50. 

 
Одобрење за постављање летње баште престаје да 

важи пре истека времена за које је издато: 
1. Ако се не постави летња башта у складу са 

условима наведеним у одобрењу и другим прописаним 
условима, 

2. Ако корисник коме је дато одобрење престане да 
обавља делатност у пословном објекту, или просторији 
испред које је постављена летња башта, 

3. У случају  извођења хитних и неопходних 
радова на реконструкцији и одржавању комуналне 
инфраструктуре и саме јавне површине, као и извођење 
радова по Програму развоја града Крушевца. 

 
Члан 51. 

 
Ако одобрење престане у случајевима одређеним 

чланом 50. став. 3. лице које је добило одобрење, а 
исплатило комуналну таксу у целости има право на 
повраћај средстава за време за које није користило 
јавну површину. 

 
Члан 52. 

 
Одобрење за постављање пловних објеката 

(сплавова) на рекама издаје Одељење за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове у складу са 
одредбама Закона. 

 
3.1.2.Зимске баште  
 

    Члан 53.  
 
 Зимске баште су затворени монтажно-демонтажни 

објекти који се користе у угоститељске сврхе и који се 
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могу постављати и користити у периоду од 15. октобра 
до 1. априла.  

Зимске баште чине столови и столице и монтажно-
демонтажни елементи од плексигласа, стакла или 
лексана који затварају простор баште и могу да садрже 
уређаје за загревање и вентилацију.  

Монтажно-демонтажни елементи морају да 
обезбеде брзу монтажу, демонтажу и транспортовање и 
не оштећују јавну површину, комуналне и друге 
објекте, и зеленило фиксирањем или на други начин.  

Зимске баште могу се постављати испред, бочно 
или у залеђу  угоститељског објекта,  у дужини 
угоститељског објекта. Само изузетно дужина баште 
може бити већа од дужине угоститељског објекта, под 
условом да се прибави писмена оверена сагласност 
власника, односно корисника суседног  простора 
испред ког се поставља зимска башта.  

На услове и начин постављања и уклањања зимске 
баште сходно се примењују одредбе чл. 42. ст.1, 2 и 3. 
члан 43 став 1, 2, 3, 4 и 5. чл. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50 и 
51  ове Одлуке.  

Подносилац захтева за издавање одобрења је 
дужан да уз захтев за постављање зимске баште, 
приложи и главни пројекат са извршеном техничком 
контролом пројекта и сагласност Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање Крушевац на пројекат.   

 
3.2. Тенде и перде 
 

Члан 54. 
 
Тенда је слободно стојећа, покретна, склопива 

конструкција са одговарајућим застором која се поставља 
на јавној површини као самостални објекат  т.ј,  није 
фиксирана за друге објекте. 

 
Члан 55. 

 
Тенда се може поставити на јавним површинама у 

габаритима летње баште под условом да се обезбеди 
погодна висина од нивелете пешачког тротоара 
најмање 2,50 м. 

Тенда се мора уклонити истеком рока за 
постављање летње баште и одобрење за њено 
постављање може се издати само са роком важења 
одобрења за постављање летње баште.  

Изузетно се може, по истеку рока одобреног за 
коришћење летње баште, на јавној површини задржати 
склопљена тенда,  за коју се плаћа локална комунална 
такса у висини предвиђеној за баште  Одлуком о 
локалним комуналним таксама.  

Подносилац захтева за издавање одобрења је дужан 
да приложи оверени пројекат који  садржи скицу са 
техничким описом, статистичким прорачуном и  
условима за безбедно коришћење тенде и техничку 
контролу пројеката. 

Одобрење за постављање тенде издаје Одељење за 
стамбено-комуналне и имовинско правне послове. 

 
Члан 56. 

 
Постављање тенде  се одобрава само лицу које има 

одобрење за постављање летње баште  и одобрење за 

постављање летње баште је подносилац захтева дужан да 
приложи при подношењу захтева за постављање тенде.  

 
Члан 57. 

 
Перда је конструкција са одговарајућим застором која 

се поставља на фасаду зграде изнад зидног отвора са 
наменом заштите од атмосферских утицаја. 

Перде се могу постављати испред пословног 
простора односно објеката на захтев власника односно 
корисника тих објеката. 

Подносилац захтева за издавање одобрења за 
постављање перде је лице које је власник односно 
корисник зграде, или пословног простора у згради на 
чијој се фасади поставља перда. 

У случају постављања перде потребно је 
обезбедити минималну висину од 2,5 м за несметано 
кретање пешака. 

Подносилац захтева за издавање одобрења је 
дужан да приложи оверени пројекат који садржи скицу 
са техничким описом, статичким прорачуном и  
условима за безбедно коришћење  перде и техничку 
контролу пројекта и оверена писмена сагласност 
власника објекта на који се поставља перда . 

 Одобрење  за постављање перде издаје Одељење 
за стамбено-комуналне и имовинско правне послове. 

 
Члан 58. 

 
Ако  се тенда поставља у простору од културно 

историјског значаја, или испред објеката који 
представљају културно добро односно, споменик културе, 
а перда на објектима  који су проглашени  за културно 
добро односно споменик културе, потребна је сагласност 
надлежног Завода за заштиту споменика културе коју је 
субјекат  дужан да приложи приликом подношења захтева 
за издавање одобрења за постављање. 

 
Члан 59. 

 
Одобрење за постављање перде и тенде престаје да 

важи под условима  прописаним чланом 50. ове 
Одлуке. 

 
3.3. Изложбени пулт 

 
Члан 60. 

 
Испред пословних просторија односно објеката 

(радњи, продавница и сл.) могу се постављати 
изложбени пултови - тезге, расхладни уређаји и други 
покретни објекти као и монтажне полице ради 
рекламирања робе и делатности. 

Заузимање јавне површине може бити сразмерно 
дужини стране пословне просторије односно објекта до 
јавне површине која се заузима и максималне ширине 
од 1,4 м под условом да остаје слободан простор у 
ширини од  1,6 м за несметано кретање пешака, 
односно  2,4 м на местима где је повећана  фреквенција 
пешака. 

Захтевом се мора прецизирати локација, површина 
која се заузима и време на које се заузимање врши, као и 
доказ о регистрацији радње или предузећа. 
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Одобрење за постављање предметних објеката из 
ст. 1. овог члана издаје Одељење за стамбено-
комуналне и имовинско правне послове за време које 
није дуже од једне године. 

Корисницима јавне површине из ст.1 овог члана 
локална комнална такса, наплаћиваће се сходно Одлуци 
о локалним комуналним таксама. 

 
3.4. Рекламне ознаке 
 

Члан 61. 
 
Рекламне ознаке у смислу ове Одлуке су: 
- рекламни панои - билборди и рекламне табле на 

стубовима јавног осветљења и рекламне табле на 
надстрешницима за склањање људи у јавном превозу. 

- рекламне табле, појединачно слово, транспаренти и 
друге специфичне рекламне ознаке постављене на фасади, 
крову и другој површини  видљивој са јавних површина.  

 
Члан 62. 

 
Рекламни панои - билборди  су објекти на јавним 

површинама и површинама видљивим са јавних 
површина,  за пружање услуга рекламирања, издавањем 
огласног простора ради излагања  рекламних постера 
трећих лица. 

Рекламним паноима сматрају се и рекламне табле 
које се постављају на стубовима јавне расвете и 
рекламне табле на надстрешницима  за склањање људи у 
јавном превозу.  

 
Члан 63.   

 
План размештаја рекламних паноа на јавним 

површинама доноси Скупштина града. 
План размештаја рекламних паноа на јавним површи-

нама објављује се у "Службеном листу града Крушевца". 
План из става 1. овог члана садржи: изглед  

рекламног паноа и рекламне табле, називе улица, 
тргова и других јавних површина и ближе назначена 
места њиховог  распореда. 

Стручне послове израде Плана обавља Јавно 
предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 
Члан 64. 

 
Давање локација за постављање рекламних паноа у 

закуп врши се путем огласа, јавним надметањем за 
период до 2 године. 

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

Оглас се објављује у средствима јавног информисања 
и на огласној табли Скупштине града. 

Оглас садржи: локацију за рекламни пано, време на 
које се даје локација, рок и начин  подношења пријава 
за јавно надметање, почетни износ закупнине за 
локацију, висину гаратног износа за учешће на огласу, 
време и место одржавања јавног надметања, рок и 

начин објављивања резултата огласа и назначење да 
учесник огласа који добије локацију у случају  
одустанка губи право на повраћај гарантног износа. 

 
Члан 65. 

 
На поступак давања локације за постављање 

рекламних паноа у закуп сходно се примењују одредбе 
ове Одлуке које се односе на киоске. 

Учесник огласа коме је решењем дата локација  за 
рекламни пано у закуп дужан је да у року од 3 дана од дана 
пријема Одлуке  закључи уговор о давању локације у закуп 
са Градском управом, а стручне послове припреме уговора 
врши Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине Градске управе.  

На поступак добијања одобрења сходно се 
примењују одредбе чл. 28. ове Одлуке. 

                         
Члан 66. 

 
Панои за рекламирање и оглашавање могу бити 

осветљени и неосветљени. 
Почетна цена закупнине за постављање рекламних 

паноа утврђује се сходно чл. 16. ове Одлуке. 
Трошкове постављања паноа за рекламирање и 

оглашавање, као и њихово одржавање сноси лице које је 
добило локацију за постављање рекламних паноа у  закуп. 

За осветљење паноа за рекламирање и оглашавање, 
трошкове прикључка на електро мрежу сноси лице 
коме је дата локација  за постављање рекламних паноа 
у закуп, а утрошак електричне енергије сноси град 
Крушевац , преко трошкова јавне расвете. 

     
Члан 67. 

 
Одобрење за постављање рекаламних паноа 

престаје да важи  пре истека  рока на који је издато: 
1. Ако се рекламни пано не постави у складу са 

одобрењем, 
2. Ако лице коме је дато одобрење не плати утврђени  

износ  закупнине до петог у месецу за претходни месец и 
3. Ако лице коме је издато одобрење за 

постављање рекламних паноа исте не одржава у 
исправном и уредном стању под условима прописаним 
Планом. 

Члан 68. 
 
Поводом различитих манифестација изнад јавне 

површине, између стубова  за јавно остветљење, могу 
се поставити транспаренти. 

Одобрење  за постављање транспарената, на захтев  
заинтересованог лица издаје Одељење за стамбено-
комуналне и имовинско правне послове. 

 
Члан 69. 

 
Рекламне табле се могу постављати на стубовима 

јавног осветљења и димензија су приближно око 0,5 х 
0, 8м,  а постављају се на висини од најмање 4,0 м од 
коте коловоза. 

План размештаја (опис места: улице дуж којих се 
планира постављање рекламних табли) доноси 
Скупштина града Крушевца, а стручне послове израде 
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плана обавља Јавно предузеће за урбанизам и 
пројектовање Крушевац.    

За сваку осветљену рекламну таблу закупа закупац 
сноси трошкове прикључка на нисконапонску мрежу 
као и утрошак електричне енергије. 

Рекламне табле се осветљавају. 
Уколико се укаже потреба постављања рекламних 

табли на јавним површинама које нису предвиђене 
Планом размештаја из ст. 2. овог члана изршиће се 
допуна предметног Плана. 

Локације за постављање рекламних табли дају се 
на период од 2 године у поступку јавног надметања 
који се спроводи на  начин  сходно одредбама ове 
Одлуке које се односе на киоске. 

 
Члан 70. 

 
Рекламна  ознака може да буде светлећа  или 

неосветљена и не може  имати за себе изворе 
осветљења ван габарита  рекламне ознаке. 

Рекламна ознака не може садржати звучне поруке. 
 

Члан 71. 
 

Правно или физичко лице које поставља рекламну 
ознаку на фасади, крову и другим површинама 
видљивих са јавних површина дужно је да пре 
постављања рекламне ознаке поседује статички 
прорачун, прорачун и шему инсталација и одговарајуће 
конструктивно решење носача које израђује овлашћена 
пројектна организација и техничку контролу пројекта. 

Правно и физичко лице из става 1. овог члана 
прибавља сагласност Одељења за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине на пројекат за 
постављање рекламне ознаке. 

Решење  за постављање рекламне  ознаке из овог 
члана доноси Одељење за урбанизам и грађевинарство.     

Подносилац  захтева је дужан да   захтеву приложи 
статички прорачун, прорачун и шему инсталација и 
одговарајуће конструктивно решење носача, техничку 
контролу пројекта и  сагласност Одељења за инвестиције 
, привреду и заштиту животне средине из ст. 2. овог 
члана као и оверену писмену сагласност власника 
непокретности на којој се рекламна ознака поставља. 

За рекламне ознаке које се постављају на објектима 
под посебним режимом заштите подносилац захтева је 
дужан да приложи  и сагласност надлежног Завода за 
заштиту споменика културе. 

 
Члан 72. 

 
На стубовима јавног осветљења, који нису 

обухваћени Планом размештаја из чл. 61. ове Одлуке 
могу се постављати остале рекламне ознаке и то 
искључиво као неосветљене. 

Услове (локацију, изглед, висина на којој се поставља - 
графичко решење) за постављање рекламних ознака  из ст. 
1. овог члана издаје  овлашћена пројектна организација, на 
које сагласност даје Јавно предузеће за урбанизам и 
пројектовање Крушевац, а решење о постављању рекламне 
ознаке на стубу јавног осветљења доноси Одељење за 
урбанизам и грађевинарство.  

Власницима рекламних ознака локална комунална 
такса, наплаћиваће се сходно Одлуци о локалним 
комуналним таксама. 

Подносилац захтева за постављање осталих  
рекламних ознака из ст. 1. овог  члана може бити 
правно или физичко лице које је дужно да приложи 
АПР Регистар привредних субјеката. 

Изузетно, по захтеву власника,  рекламне ознаке се 
могу постављати као самостојеће на путном земљишту 
поред општинских путева на начин  којим се не омета 
безбедно одвијање саобраћаја. Захтеви се подносе 
Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање 
Крушевац, које одређује услове за постављање, на 
основу чега поднослилац захтева прилаже статички 
прорачун, прорачун и шему инсталација и одговарајуће 
конструктивно решење носача које израђује овлашћена 
пројектна организација и техничку контролу пројекта. 
Уговор о постављању рекламне ознаке закључује 
Градска управа , а стручне послове припреме израде 
уговора врши  Одељење за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине Градске управе.  

 
Члан 73. 

 
Власник постављене рекламне ознаке  дужан је да 

исту одржава у исправном и уредном стању. 
Неисправним се сматрају рекламне ознаке  на 

којима је боја избледела, слова нечитљива, који не 
светле у целини или делимично, који су склони паду. 

 
Члан 74. 

 
Све друге видове рекламних ознака који нису 

прописани одредбама ове Одлуке (нпр. покретне 
самостојеће табле на тротоарима, рекламне табле 
фиксиране на тротоарима, трговима, парковима, на 
саобраћајним знацима и сл.) није могуће постављати. 

 
3.5.  Покретни објекти за извођење забавног  

програма 
 

Члан 75. 
 

Покретни објекти за извођење забавних  програма 
су циркус, забавни и луна парк, покретна клизалишта, 
монтажне позорнице и сл. 

Објекти из ст. 1. овог члана  могу се постављати и 
на јавној зеленој површини под условом да подносилац  
захтева претходно закључи уговор са ЈКП "Крушевац" 
о враћању те површине у претходно стање. 

 
 Члан 76. 

 
Подносилац захтева за издавање одобрења за 

постављање објеката за извођење забавног програма на 
јавној површини на којој се поставља  позорница или 
други монтажно - демонтажни објекат привременог 
карактера, дужан је да приложи и пројекат 
конструкције и извештај о техничкој контроли који је 
израдило лице овлашћено  за пројектовање. 

 
Члан 77. 

 
За постављање објеката из члана 75. ове Одлуке  

као и за постављање других апарата и уређаја  - тезги и 
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сл. поводом обележавања државних и других празника, 
спортских, културних и других манифестација у граду, 
Градоначелник својим решењем на захтев 
заинтересованог лица одређује јавну површину која се 
може заузети. 

Решење из става 1. мора садржати период  на који се 
објекат може поставити, назив органа коме се подноси 
захтев за издавање одобрења,  ближи опис јавне површине, 
број покретних објеката - тезги и ближе означење места 
њиховог распореда.    

 
Члан 78. 

 
Одобрење за постављање покретних објеката  за 

извођење забавног програма на локацији утврђеној 
решењем Градоначелника, доноси Одељење за 
стамбено-комуналне и имовинско правне послове. 

Одобрење садржи: период у коме се постављају 
објекти, прецизан опис јавне површине  која се заузима 
и обавезу уклањања по окончању те манифестације. 

Корисницима јавне површине из чл. 75. ст. 1. 
локална комунална такса, наплаћиваће се сходно 
Одлуци о локалним комуналним таксама. 

 
Члан 79. 

 
Изузетно, поводом  Нове године и  8. марта на 

локацији коју је одредило Градско веће својим 
решењем, а које садржи време, локацију и број тезги, 
врсту робе која се може продавати као и начин 
напајања електричном енергијом, тезге се дају у закуп  
на основу спроведеног поступка јавног надметања. 

На поступак јавног надметања сходно се 
примењују одредбе које се односе на поступак доделе 
локације за киоск. 

По уплати излицитираног износа најповољнијег 
понуђача, Одељење за стамбено-комуналне и имовинско 
правне послове доноси одобрење из чл. 78.  ст. 1. 

 
3.7. Превозна средства прилагођена  
      за обављање трговинске делатности 
 

Члан 80. 
 

Превозна средства прилагођена за обављање 
одговарајуће трговинске делатности (аутомобили, комби 
возила и сл.). 

Решење за постављање објекта из овог  члана 
издаје Одељење за стамбено комуналне и имовинско 
правне послове по захтеву заинтересованог лица на рок 
од једног дана. 

Подносилац захтева  је дужан да приложи решење о 
обављању делатности, назначи локацију и површину која 
се заузима (скица заузећа - површина возила), место 
заузећа јавне површине и доказ о уплати комуналне таксе. 

 
3.8. Камиони миксери, кранови и заштитна 
       ограда на јавним површинама у функцији 
       градилишта 
 

Члан 81. 
 
Решење о заузимању јавне површине за 

постављање камиона-миксера, кранова и заштитних 

ограда доноси Одељење за урбанизам и 
грађевинарство.  

Инвеститор је дужан да поднетом захтеву приложи 
Потврду о почетку извођења радова и да се изјасни о 
року заузећа јавне површине. 

 
Члан 82. 

 
Инвеститор из претходног члана је обавезан да по 

потреби постави одговарајућу заштитну мрежу и 
омогући несметан и безбедан прелаз пешака. 

За сва оштећења која се узрокују крановима и 
камионима - миксерима на јавној површини трошкове 
довођења у првобитно стање сноси инвеститор. 

 
4. Остала заузећа јавних површина  
4.1. Осветљавање објеката и свечано 
       украшавање града 
 

Члан 83. 
 
Ради истицања силуета, трајним осветљењем се 

осветљавају објекти и амбијенталне целине које имају 
историјски, културни, архитектонски, администра-
тивни, привредни или други значај. 

Градоначелник доноси решење  којим се одређује 
који се објекти и амбијенталне целине осветљавају, у 
смислу ст. 1. овог члана. 

Осветљавање објекта и амбијенталне целине  врши 
се на основу пројекта осветљења које израђује Јавно 
предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац, које 
врши надзор над реализацијом пројекта. 

 
Члан 84. 

 
Поводом државних празника, одређених верских 

празника, значајних културних и спортских приредби и 
манифестација Град се свечано украшава према  
посебном пројекту свечаног украшавања и 
осветљавања Града. 

Пројекат из ст. 1. овог члана израђује ЈКП "Крушевац".    
 

Члан 85. 
 
Инсталације и уређаји за осветљавање објеката и 

амбијенталне целине као и свечано украшавање и 
осветљавање Града саставни су део система јавне расвете  
и одржавају се на начин  предвиђен  за јавну расвету. 

Инсталација и уређаји из ст. 1. овог члана  
уклањају се у року од 3 дана после празника, приредби 
или манифестација поводом којих се поставља осим за 
новогодишње празнике када може да остане и дужи 
период, најкасније до 1. фебруара. 

 
4.2. Постављање плаката  
  

Члан 86. 
 
Натписи, огласи, обавештења, политички и други 

плакати (у даљем тексту: плакати) истичу се на огласним 
стубовима, витринама, таблама, паноима и другим 
објектима који су за то одређени (у даљем тексту: објекти 
за постављање плаката). 



                                         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                    09.06.2017. 
    

 

336 

   Члан 87. 
 
Постављање објеката  за постављање плаката врши 

се на основу Плана размештаја покретних објеката на 
јавним површинама. 

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

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

 
Члан 88. 

 
Правна и физичка лица која су поставила плакат 

дужна су да  га уклоне одмах по престанку  сврхе истицања 
и доведу површину и објекат у првобитно стање. 

 
5. Надзор 
 

Члан 89. 
 
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке 

врши Одељење за инспекцијске послове Градске управе 
града Крушевца преко комуналног инспектора и 
Комунална полиција Градске управе града Крушевца 
преко комуналног полицајца. 

 
Члан 90. 

  
У вршењу инспекцијског надзора комунални 

инспектор је  надлежан да решењем  нареди уклањање 
објекта из чл. 2. ове Одлуке у следећим случајевима: 

 
- ако их постави или користи лице без одобрења, 
- ако корисник постави објекат супротно одо-

брењу на јавној површини која му није одобрена 
решењем, 

- ако се пре истека важења одобрења  промени 
намена те јавне површине, или ако се изводе неопходни 
радови на реконструкцији, одржавању или постављању 
комуналних објеката или уређаја или саме јавне 
површине , 

 - ако по престанку важења одобрења корисник 
одмах  не уклони објекат. 

 
Члан 91. 

 
Ако корисник не поступи по решењу из чл. 90. ове 

Одлуке, и сам не уклони објекат  са јавне површине и са 
површине видљиве  са јавне површине, одредиће се његово 
уклањање и измештање на место одређено  за те намене, о 
трошку корисника, а преко јавног предузећа коме су 
поверени ови послови. 

Ако  власник, односно корисник не преузме уклоњен 
објекат у року од 15 дана и не плати трошкове уклањања 
и чувања, објекат се може  продати на јавној лицитацији, а 
средства од продаје  се користе  за подмирење трошкова 
уклањања и чувања. 

Уколико средства из ст. 2. овог члана нису довољна, 
разлика до пуног износа трошкова наплаћује се од власника 
односно корисника по ценовнику јавног предузећа које је 
извршило ово уклањање. 

Члан 92. 
 

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

- спречава нарушавање комуналног реда 
прописаног овом одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

- издаје прекршајни налог          
- обавести друге надлежне органе да предузму 

мере из своје надлежности. 
 

Члан 93. 
 
Одељење за стамбено-комуналне и имовинско 

правне послове и Одељење за урбанизам и  
грађевинарство Градске управе града Крушевца су 
дужни да издата одобрења применом одредаба ове 
одлуке достављају Одељењу за инспекцијске послове 
даном достављања подносиоцу захтева. 

Надлежно Одељење је дужно да решења о престанку 
одобрења достави Одељењу за инспекцијске послове 
даном  доношења. 

Одељење за инспекцијске послове је дужно да  
записнике о утврђеним неправилностима у року од 3 
дана доставља Одељењу за стамбено-комуналне и 
имовинско правне послове и  Одељењу за урбанизам и 
грађевинарство. 

 
6. Казнене одредбе 
 

Члан 94. 
 
Новачаном казном од 50.000 динара казниће  се за 

прекршај правно лице ако:  
1. Постави објекте из члана 2. ове Одлуке без 

одобрења, супротно одобрењу или урбане покретне 
објекте не одржава у исправном и уредном стању 
(супротно чл. 4 до 10. ове Одлуке). 

2. Постављене објекте из члана 2. ове Одлуке 
оштети или их  неовлашћено укони са јавне површине. 

3. Постави мањи монтажни објекат и други покретни 
објекат без одобрења и супротно одобрењу. 

4. Користи мањи монтажни објекат и други покретни 
објекат супротно одобрењу и настави са заузећем јавне 
површине наведеним објектима и по истеку одобреног 
рока. 

5. мањи монтажни објекат и други покретни 
објекат даје у  закуп. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 10.000 динара одговорно 
лице  у правном лицу. 

За  прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 30.000 
динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном у износу од 10.000 
динара.  
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