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На основу члана 11, 19, 23, 32.  тачка 1.  и члана 66. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 и 47/18) и члана 19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца, бр.  
8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25. децембра 2018. године, по прибављеном Мишљењу 
Министарства за државну управу и локалну самоуправу  
број: 110-00-00412/2018-24 од 24.12.2018. године,  
донела је 

 
С Т А Т У Т 

 
Г Р А Д А  К Р У Ш Е В Ц А  

 
 
I -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  
Овим Статутом, у складу са законом се уређују 

права и дужности Града Крушевца (у даљем тексту: 
Град) и начин њиховог остваривања, број одборника 
Скупштине града Крушевца (у даљем тексту: 
Скупштина града), организација и рад органа и служби, 
одређивање органа овлашћеног за покретање поступка 
пред Уставним, односно Управним судом, начин 
управљања грађана пословима из надлежности Града, 
услови за остваривање облика непосредне самоуправе, 
спровођење обавезног поступка јавне расправе 
приликом припреме Статута, буџета (у делу планирања 
инвестиција), стратешких планова развоја, утврђивање 
стопе изворних прихода, просторних и урбанистичких 
планова, као и других општих аката утврђених овим 
Статутом или на основу предлога квалификованог 
броја грађана или захтева 1/3 одборника,  оснивање, 
начин избора органа и рад месне заједнице и других 
облика месне самоуправе, услови и облици 
остваривања сарадње и удруживања Града, заштита 
локалне самоуправе и друга питања од значаја за Град.  

Сви појмови у овом Статуту употребљени у 
граматички мушком роду подразумевају мушки и 
женски природни род.  

 
Члан 2. 

 
Град  је територијална јединица у којој грађани 

остварују  право на локалну самоуправу у складу са 
Уставом, законом и овим Статутом. 

Град обавља послове општине утврђене Уставом, 
послове које му Република законом повери као и друге 
послове утврђене законом и овим Статутом. 

 
 

Члан 3. 
 

Територију Града чине насељена места односно 
подручја катастарских општина утврђена Законом и то: 
 

Р.  

бр. 
Насељено место Катастарска општина 

1 2 3 

1. Бела Вода Бела Вода 

2. Беласица Беласица 

3. Бивоље Бивоље 

4. Бован Бован 

5. Бољевац Бољевац 

6. Брајковац Брајковац 

7. Буковица Буковица 

8. Буци Буци 

9. Велика Крушевица Велика Крушевица 

10. Велика Ломница Ломница 

11. Велики Купци Купци 

12. Мали Купци  

13. Велики Шиљеговац Велики Шиљеговац 

14. Бојинце  

15. Велико Головоде Велико Головоде 

16. Велико Крушинце Крушинце 

17. Мало Крушинце   

18. Витановац Витановац 

19. Вратаре Вратаре 

20. Вучак Вучак 

21. Гавез Гавез 

22. Гаглово Гаглово 

23. Гари Гари 

24. Глобаре Глобаре 

25. Глободер Глободер 

26. Горњи Степош Горњи Степош 

27. Гревци Гревци 

28. Гркљане Гркљане 

29. Дворане Дворане 

30. Дедина Дедина 

31. Дољане Дољане 

32. Доњи Степош Доњи Степош 

33. Ђунис Ђунис 

34. Здравиње Здравиње 

35. Зебица Зебица 

36. Зубовац Зубовац 

37. Јабланица Јабланица 

38. Јасика Јасика 

39. Јошје Јошје 

40. Каменаре Каменаре 

41. Каоник Каоник 

42. Капиџија Капиџија 

43. Кобиље Кобиље 

44. Коморане Коморане 
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Р.  

бр. 
Насељено место Катастарска општина 

1 2 3 

45. Коњух Коњух 

46. Крвавица Крвавица 

47. Крушевац Крушевац 

48. Кукљин Кукљин 

49. Лазаревац Лазаревац 

50. Лазарица Лазарица 

51. Липовац Липовац 

52. Ловци Ловци 

53. Лукавац Лукавац 

54. Љубава Љубава 

55. Мајдево Мајдево 

56. Суваја  

57. Макрешане Макрешане 

58. Мала Врбница Мала Врбница 

59. Мала Река Мала Река 

60. Мали Шиљеговац Мали Шиљеговац 

61. Мало Головоде Мало Головоде 

62. Мачковац Мачковац 

63. Мешево Мешево 

64. Модрица Модрица 

65. Мудраковац Мудраковац 

66. Наупаре Наупаре 

67. Падеж Падеж 

68. Пакашница Пакашница 

69. Паруновац Паруновац 

70. Пасјак Пасјак 

71. Пепељевац Пепељевац 

72. Бегово Брдо  

73. Кошеви  

74. Петина Петина 

75. Позлата Позлата 

76. Пољаци Пољаци 

77. Рибаре Рибаре 

78. Рибарска Бања  

79. Рлица Рлица 

80. Росица Росица 

81. Себечевац Себечевац 

82. Сеземче Сеземче 

83. Слатина Слатина 

84. Срндаље Срндаље 

85. Срње Срње 

86. Станци Станци 

87. Сушица Сушица 

88. Текија Текија 

89. Добромир Добромир 

90. Треботин Треботин 

91. Жабаре Жабаре 

92. Трмчаре Трмчаре 

93. Ћелије Ћелије 

94. Церова Церова 

95. Црквина Црквина 

96. Читлук Читлук 

Р.  

бр. 
Насељено место Катастарска општина 

1 2 3 

97. Шавране Шавране 

98. Шанац Шанац 

99. Шашиловац Шашиловац 

100. Шогољ Шогољ 

101. Штитаре Штитаре 
 

Границе Града утврђене су границама одгова-
рајућих катастарских општина са његове  територије. 

 
Члан 4. 

 
Град има својство правног лица. 
Град представља и заступа градоначелник. 
Седиште Града је у Крушевцу, Газиместанска бр.1. 
 

Члан 5. 
 
На територији Града у службеној употреби је 

српски језик и ћирилично писмо. 
 

Члан 6. 
 
Град има симболе који изражавају његове 

историјске, културне, привредне и географске 
посебности. 

Симболи Града су:  грб, печат и застава. 
Грб Града представља штит са кулом, која својим 

горњим делом прераста оквире штита. У средњем делу 
грба налази се пехар у чијем се горњем делу налази 
ратничка кацига. У доњем делу пехара исписана је 
1371. година. 

Печат Града представља линеарно обликовање 
грба Града са натписом: "Град Крушевац", око грба и 
натписа описан је правилан круг. Око круга извучена је 
неправилна линија која даје изглед старог печата. 

Основна подлога заставе је бордо-црвена, која 
сугерише владарску одећу, али и битке на Косову, са 
елементима боје божура. Оперваже су истакнуте 
златном линијом. Нема ивичне бордуре. На основној 
подлози у горњем делу заставе  налази се грб Града. 

Застава се завршава ресама златне боје. 
Начин употребе симбола Града уређује  се одлуком 

Скупштине града.  
 

Члан 7. 
 
Празник Града је 28. јун - Видовдан. 
Град обележава 14. октобар - Дан ослобођења 

Крушевца, као и друге манифестације од значаја  за 
Град. 

Начин обележавања празника и манифестација 
Града  уредиће се посебним актом. 

 
Члан 8. 

 
Скупштина града  одлучује о називима улица, 

тргова, градских четврти, заселака и других делова 
насељених места, као и додељивању звања почасни 
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грађанин, уз претходну сагласност министарства 
надлежног за послове локалне самоуправе. 

Критеријуми и поступак за утврђивање назива из 
претходног става уређују се посебном одлуком 
Скупштине града. 

 
Члан 9. 

 
Скупштина града доставља предлог Статута и 

предлог других аката којима се уређују празници и 
називи улица, тргова и других делова насељених места 
министарству надлежном за послове локалне 
самоуправе ради давања сагласности. 

 
Члан 10. 

 
Град установљава награде и признања и звање 

почасни грађанин. 
Врсте награда и признања и услови и начин 

њиховог додељивања као и услови и начин додељивања 
звања почасни грађанин уређују се одлуком Скупштине 
града. 

 
Члан 11. 

 
Град у складу са законом  сарађује  са градовима и 

општинама у земљи, а може да остварује сарадњу у 
областима од заједничког интереса са општинама и 
градовима у другим државама у оквиру утврђене 
политике Републике Србије, уз поштовање 
територијалног јединства и правног поретка Републике 
Србије, у складу са Уставом и законом.   

Одлуку о успостављању сарадње, односно 
закључењу споразума о сарадњи са јединицом локалне 
самоуправе друге државе, доноси Скупштина града уз 
сагласност Владе. 

Град може оснивати своја удружења у складу са 
Уставом и законом. 

Органи Града могу сарађивати са удружењима, 
хуманитарним организацијама и другим органи-
зацијама у складу са законом. 

Град у оквиру својих надлежности преко својих 
органа, прати процес европских интеграција Републике 
Србије и развија за то потребне административне 
капацитете, у складу са законом и утврђеном 
политиком Републике Србије.  

 
Члан 12. 

 
Ради остваривања својих права и дужности и 

задовољавања потреба становништва Град може 
основати предузећа, установе и друге организације које 
врше јавну службу у складу са законом и овим 
Статутом. 

 
Члан 13. 

 
Град може уговором на начелима конкуренције, 

јавности, економичности, ефикасности и заштите 
животне средине,  поверити правном или физичком 
лицу обављање појединих послова из своје 
надлежности. 

Поверавање послова из претходног става уређује се 
одлуком Скупштине града.  

 
Члан 14. 

 
Ради задовољавања општих, заједничких и 

свакодневних потреба грађана у Граду се образују 
месне заједнице и други облици месне самоуправе. 

 
Члан 15. 

 
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште 

на територији Града управљају пословима Града путем 
грађанске иницијативе, збора грађана, референдумом и 
преко својих представника у Скупштини града. 

 
Члан 16. 

 
Ради заштите индивидуалних и колективних права 

и интереса грађана и опште контроле рада управе и 
јавних служби, установљава се локални омбудсман. 

Надлежност, овлашћења, начин поступања, избора 
и престанка дужности локалног омбудсмана уређује се 
овим Статутом и посебном одлуком Скупштине. 

 
Члан 17. 

 
Рад органа Града је доступан јавности. 
Јавност рада се по правилу обезбеђује: издавањем 

билтена, информатора, преко средстава јавног 
информисања, презентовањем одлука и других аката 
јавности и постављањем интернет презентације; 
организовањем јавних расправа у складу са законом, 
овим Статутом и одлукама органа Града; 
организовањем јавних слушања у складу са овим 
Статутом и Пословником Скупштине града и на други 
начин утврђен актима органа Града. 

Град има своју званичну интернет презентацију на 
адреси www.krusevac.rs. 

 
II - ПОСЛОВИ ГРАДА 
 

Члан 18. 
 
Град, преко својих органа, у складу са Уставом и 

законом: 
1) доноси статут, буџет и завршни рачун, 

просторни и урбанистички план и програм развоја 
Града, као и стратешке планове и програме локалног 
економског развоја; 

2) уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности, локални превоз, коришћење 
грађевинског земљишта и пословног простора; 

3) стара се о изградњи, реконструкцији, заштити, 
одржавању и коришћењу општинских и некатего-
рисаних путева и улица и других јавних објеката од 
значаја за Град; 

4) стара се о задовољавању потреба грађана у 
области просвете (предшколско васпитање и 
образовање и основно и средње образовање и 
васпитање), научноистраживачке и иновационе 
делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, 
дечије заштите, спорта и физичке културе; 
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5) обезбеђује остваривање посебних потреба 
особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих 
група; 

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, 
занатства, угоститељства и трговине; 

7) доноси и реализује програме за подстицање 
локалног економског развоја, предузима активности за 
одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција 
и унапређује опште услове пословања; 

8) стара се о заштити животне средине, заштити 
од елементарних и других непогода, заштити 
културних добара од значаја за Град; 

9) стара се о заштити, унапређењу (уређењу)  и 
коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи 
политику руралног развоја; 

10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу 
људских и мањинских права, родној равноправности, 
као и о јавном информисању у Граду; 

11) образује и уређује организацију и рад органа, 
организација и служби за потребе Града, организује 
службу правне помоћи грађанима и уређује 
организацију и рад мировних већа; 

12) утврђује симболе Града и њихову употребу; 
13) управља имовином Града и утврђује стопе 

изворних прихода, као и висину локалних такси; 
14) прописује прекршаје за повреде прописа Града;  
15)  обавља послове одбране, заштите и спасавања, 

заштите од пожара у складу са законом, 
16) обавља и друге послове од значаја за Град 

одређене  законом (омладинска политика, комунална 
полиција, зоохигијена) , као и послове од непосредног 
интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и 
овим Статутом. 

Послови из надлежности Града утврђени Уставом 
и законом, ближе су одређени Јединственим пописом 
послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује 
министарство надлежно за локалну самоуправу у 
складу са законом. 

 
Члан 19. 

 
Град може поверити месној заједници или другом 

облику месне самоуправе вршење одређених послова 
из изворног делокруга и пренети јој средства за те 
послове. 

Поверавање послова из претходног става врши се 
одлуком Скупштине града. 

 
III - ОРГАНИ ГРАДА 
 

Члан 20. 
 
Органи Града су Скупштина града, Градоначелник, 

Градско веће и Градска управа. 
У складу са Законом којим се уређује правобра-

нилаштво, орган Града је и Градско правобранилаштво.  
 

Члан 21. 
 

Послове Града врше органи Града у оквиру своје 
надлежности утврђене законом и овим Статутом. 

Ако законом, Статутом или другим прописом није 
утврђено који орган је надлежан за обављање послова 

из надлежности Града, послове који се односе на 
уређивање односа из надлежности Града врши 
Скупштина града, а послове који су по својој природи 
извршни врши Градско веће. 

Ако се према природи посла не може утврдити 
надлежност у складу са ставом 2 овог члана, надлежна 
је Скупштина града.  

 
1. Скупштина града: 
 

Члан 22. 
 
Скупштина града, у складу са Законом: 
1. доноси Статут Града и Пословник Скупштине; 

2. доноси буџет и усваја завршни рачун Града; 

3. утврђује стопе изворних прихода Града, као и 

начин и мерила за одређивање висине локалних такси и 

накнада; 

4. доноси програм развоја Града и појединих 

делатности; 

5. доноси просторни и урбанистички план Града и 

програме уређивања грађевинског земљишта; 

6. доноси прописе и друге опште акте; 

7. бира и разрешава локалног омбудсмана; 

8. расписује градски референдум и референдум на 

делу територије Града, изјашњава се о предлозима 

садржаним у грађанској иницијативи и утврђује 

предлог одлуке о самодоприносу; 

9. оснива службе и јавна предузећа, установе и 

организације у области основног образовања, културе, 

примарне здраваствене заштите, физичке културе, 

спорта, дечије и социјалне заштите и туризма и врши 

надзор над њиховим радом; 

10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, 

именује и разрешава директоре јавних предузећа, 

установа, организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом; 

11. бира и разрешава председника Скупштине и 

заменика председника Скупштине; 

12. поставља и разрешава секретара и заменика 

секретара Скупштине; 

13. бира и разрешава Градоначелника, заменика 

Градоначелника и чланове Градског већа; 

14. утврђује градске таксе и друге локалне приходе 

који Граду припадају по закону; 

15. утврђује допринос за уређивање грађевинског 

земљишта; 

16. доноси акт о јавном задуживању Града у складу 

са законом којим се уређује јавни дуг; 

17. прописује радно време угоститељских, 

трговинских и занатских објеката; 

18. даје мишљење о републичком и регионалном 

просторном плану; 

19. даје мишљење о законима којима се уређују 

питања од интереса за Град; 

20. утврђује симболе Града и даје сагласност на 

употребу имена, грба и других обележја Града; 

21. утврђује празник Града и одлучује о називима 

улица, тргова, градских четврти, заселака и других 
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делова насељених места на територији Града уз 

претходну сагласност министарства надлежног за 

послове локалне самоуправе; 

22. доноси акт о организацији Градске управе на 

предлог Градског већа; 

23. поставља Градског правобраниоца и његове 

заменике;  

24. именује  и разрешава Главног урбанисту; 

25. покреће поступак за заштиту права  локалне 

самоуправе пред Уставним судом; 

26. доноси програм  прибављања  и програм отуђења 

непокретности за потребе Града у складу са законом; 

27. одлучује о прибављању и отуђењу имовине 

Града; 

28. oдлучује о давању на коришћење односно закуп 

непокретности у јавној својини Града у складу са 

законом, о чему уговор закључује Градоначелник или 

друго лице које овласти Скупштина; 

29. одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће 

вредности у складу са законом; 

30. одлучује о прибављању превозних средстава за 

потребе органа Града; 

31. доноси годишње и средњорочне програме 

уређивања грађевинског земљишта, одлучује о отуђењу 

грађевинског земљишта у складу са законом и актом 

Града.  

32. доноси локалну стамбену стратегију и друга 

акта из области становања у складу са законом; 

33. уређује коришћење пословног простора у јавној 

својини града; 

34. доноси програм коришћења и заштите 

природних вредности и програме заштите животне 

средине, односно локалне акционе и санационе 

планове, у складу са стратешким документима и 

интересима и специфичностима града и утврђује 

посебну накнаду за заштиту и унапређење животне 

средине; 

35. доноси годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта, утврђује 

противерозивне мере и њихово спровођење, одлучује о 

привођењу пашњака другој култури; 

36. доноси програм развоја туризма и утврђује 

висину боравишне таксе на територији Града; 

37. доноси локални акциони план за борбу против 

корупције и образује радно тело за праћење спровођења 

плана; 

38. доноси програм контроле и смањења 

популације напуштених паса и мачака; 

39. уређује држање и заштиту домаћих животиња и 

кућних љубимаца у складу са законом; 

40. доноси план мреже јавних предшколских 

установа и јавних основних школа; 

41. доноси програм развоја културе, спорта, 

локални план акције за децу; 

42. доноси стратегију развоја социјалне заштите, 

план јавног здравља, стратегију за унапређивање 

положаја Рома; 

43. доноси акциони план за младе на територији 

Града; 

44. доноси програм и план енергетске ефи-

касности; 

45. одлучује о давању концесије када су јавна тела 

и предмет концесије у надлежности Града и даје 

сагласност на концесиони акт; 

46. даје сагласност и усвоја предлог пројекта јавно-

приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног 

уговора у пројекту јавно приватног партнерства и 

доноси одлуку о избору стратешког партнера;  

47. одлучује о сарадњи и удруживању са другим 

градовима и општинама, о удруживању средстава и 

образовању заједничких органа, предузећа, установа и 

других организација и служби  у складу са законом;   

48. одлучује о успостављању сарадње, односно 

закључењу споразума о сарадњи са  другим градовима 

и општинама других држава уз сагласност Владе; 

49. одлучује о сарадњи са удружењима, хумани-

тарним организацијама и другим организацијама, у 

складу са законом; 

50. доноси кадровски план; 

51. разматра извештај о раду и даје сагласност на 

програме рада  корисника буџета; 

52. даје сагласност на програме пословања јавних 

предузећа чији је оснивач; 

53. доноси одлуку о организацији и раду органа 

Града за време ратног и ванредног стања; 

54. доноси План и програм развоја система 

заштите и спасавања на територији Града; 

55. доноси Одлуку о организацији и функцио-

нисању цивилне заштите на територији Града; 

56. образује Градски штаб за ванредне ситуације; 

57. обавља и друге послове утврђене законом, овим 

Статутом и одлукама Скупштине. 
 

Члан 23. 
 

Скупштину града чине одборници изабрани на 
непосредним изборима тајним гласањем, у складу са 
Законом и овим Статутом. 

Скупштина града  има 70 одборника. 
 
а) Права и дужности одборника 
 

Члан 24. 
 
Право је и дужност одборника да учествује у раду 

Скупштине града и њених радних тела; подноси 
Скупштини предлоге прописа и других аката и 
амандмане на предлоге прописа и учествује у другим 
активностима Скупштине у складу са Пословником.  

 
Члан 25. 

 
Одборник не може бити позван на кривичну 

одговорност, притворен или кажњен за изражено 
мишљење или  давање гласа на седници Скупштине и 
њених радних тела. 
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Члан 26. 
 
Одборник има право да на лични захтев од  органа и 

служби Града, добије податке потребне  за обављање 
његове функције, као и да покрене питања из 
надлежности Града и да будe редовно обавештаван о 
питањима од значаја за обављање одборничке дужности.  

За благовремено достављање обавештења, 
тражених података, списа и упутстава одговоран је 
секретар Скупштине града, а начелник Градске управе 
када се обавештење, тражени податак,  спис и  упутство 
односе  на делокруг и рад Градске управе.  

Одборник има право на накнаду трошкова у вези са 
вршењем одборничке функције у складу са одлуком 
Скупштине. 

 
Члан 27. 

 
Скупштина града одлучује ако седници 

присуствује  већина од укупног броја одборника. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних 

одборника. 
О доношењу Статута, Програма и Плана развоја 

Града, стратегија којима се утврђују правци деловања 
Града у одређеној области,  буџета,  просторних и  
урбанистичких планова, Пословника, јавном 
задуживању Града, сарадњи и удруживању са другим 
општинама и градовима и  сарадњи са општинама и 
градовима у другим државама, о образовању, подручју 
за које се образује, промени подручја  и укидању 
месних заједница  и других облика месне самоуправе, о 
називима улица, тргова, градских четврти, заселака и 
других делова насељених места, празнику Града, 
додели звања "почасни грађанин" Града, Етичком 
кодексу,  аката из области борбе против корупције,  
утврђивању предлога  Одлуке о самодоприносу, избору 
председника Скупштине, заменика председника 
Скупштине, градоначелника, заменика градоначелника, 
чланова Градског већа и у другим случајевима 
утврђеним законом и овим Статутом, Скупштина 
одлучује већином гласова од укупног броја одборника. 

 
Члан 28. 

 
Седницу Скупштине града сазива председник 

Скупштине по потреби, а најмање једном у три месеца. 
Председник Скупштине је дужан да седницу 

закаже на захтев градоначелника, Градског већа или 1/3 
одборника, у року од 7 дана од дана подношења 
захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније 
у року од 15 дана од дана подношења захтева.  

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању 
седнице Скупштине, председник Скупштине може 
заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 
пријема захтева.  

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана 
мора да садржи разлоге који оправдавају хитност 
сазивања, као и образложење последица које би 
наступиле  њеним несазивањем.  

Минимални рок за сазивање седнице Скупштине 
из става 3. овог члана   не односи се на сазивање 
седнице у условима проглашене ванредне ситуације.  

Ако председник Скупштине не закаже седницу у 
року из става 2. овог члана седницу може заказати 
подносилац захтева, а председава одборник кога одреди 
подносилац захтева. 

Председник Скупштине може одложити седницу 
коју је сазвао само у случају кад не постоји кворум 
потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању 
седнице одлучује Скупштина.  

 
Члан 29. 

 
Седнице Скупштине града и њених радних тела су 

јавне. 
Скупштина града може одлучити да седница 

Скупштине града не буде јавна из разлога безбедности 
и других разлога утврђених законом. 

 
б) Радна тела Скупштине града 
 

Члан 30. 
 
Скупштина града оснива стална или повремена 

радна тела, савете и комисије, за разматрање питања из 
њене надлежности. 

Радна тела разматрају питања из надлежности 
Скупштине града, дају мишљење на предлоге одлука и 
других аката које доноси Скупштина града и обављају 
друге послове утврђене  овим Статутом и Послов-ником. 

 Председник савета односно комисије бира се из 
реда одборника, а чланови могу бити бирани из реда 
грађана. 

 
Члан 31. 

 
Радно тело може организовати јавно слушање о 

предлозима прописа и одлука о којима одлучује 
Скупштина. 

Организовање и спровођење јавног слушања као и 
обавештавање председника Скупштине града и јавности о 
изнетим мишљењима и ставовима на јавном слушању 
ближе се уређује Пословником Скупштине града.  

 
Члан 32. 

 
Пословником Скупштине града утврђује се број 

радних тела, број чланова радних тела,  надлежност 
радног тела, избор, разрешење и престанак мандата, 
права и дужности председника и чланова радних тела.  

 
Члан 33. 

 
Скупштина града по потреби образује повремена 

радна тела (комисије, радне групе и др.) ради обављања 
одређених задатака из своје надлежности. 

Актом о образовању повременог радног тела 
утврђује се област за коју се оснива, задаци, број 
чланова, рок за извршење задатака, права и дужности 
председника и чланова, као и друга питања од значаја 
за рад радног тела.  

 
Члан 34. 

 
Скупштина града може да оснује посебна радна тела 

и то: Савет за здравље, Савет за праћење примене Етичког 
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кодекса понашања функционера Града, Савет за младе, 
Кориснички савет јавних служби, Савет за безбедност, 
Савет за родну равноправност, као и друга радна тела од 
значаја за поједине области деловања Града. 

Одлуком о оснивању посебног радног тела 
прописује се надлежност, број чланова, састав, начин 
избора и разрешења чланова и друга питања од значаја 
за рад радног тела.  

 
в) Председник и секретар Скупштине 
 

Члан 35. 
 
Скупштина бира председника Скупштине града из 

реда одборника на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 
Скупштине града. 

 
Члан 36. 

 
Председник Скупштине организује рад Скупштине 

града, сазива и председава њеним седницама, стара се о 
остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта 
која је донела Скупштина и обавља друге послове 
утврђене законом, овим Статутом и Пословником 
Скупштине. 

 
Члан 37. 

 
Председника Скупштине предлаже најмање 1/3 

одборника. 
Одборник може да учествује у предлагању само 

једног кандидата. 
За председника Скупштине изабран је кандидат 

који је добио већину гласова укупног броја одборника. 
Ако је предложено више кандидата, а ни један није 

добио потребну већину, гласање се понавља и то 
између два кандидата који су добили највећи број 
гласова. 

Ако ни у другом кругу председник Скупштине не 
буде изабран поступак избора се понавља. 

 
Члан 38. 

 
Председник Скупштине  може бити разрешен  и 

пре истека времена за које је изабран, на исти начин на 
који је биран, као и на лични захтев.  

 
Члан 39. 

 
Председник Скупштине је на сталном раду у 

Граду. 
 

Члан 40. 
 
Председник Скупштине има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности и  спречености 
да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и 
разрешава на исти начин као и председник Скупштине. 

Ако заменику председника Скупштине мирују 
права из радног односа услед избора на ту функцију, 

заменик председника Скупштине може бити на сталном 
раду у Граду. 

Члан 41. 
 
Скупштина града има секретара кога на предлог 

председника Скупштине поставља Скупштина града на 
време од четири године и може бити поново 
постављен. 

За секретара Скупштине може бити постављено 
лице које има  стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, са положеним стручним 
испитом за рад у органима управе и радним искуством 
од најмање три године.   

Секретар се стара о обављању стручних послова у 
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и 
њених радних тела и руководи административним 
пословима везаним за њихов рад. 

 
Члан 42. 

 
Скупшина града може разрешити секретара и пре 

истека мандата на предлог председника Скупштине, 
као и на лични захтев.   

 
Члан 43. 

 
Секретар Скупштине има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности.  
Заменик секретара Скупштине града поставља се и 

разрешава на исти начин и под истим условима као и 
секретар. 

 
Члан 44. 

 
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине 

и радних тела, права и дужности одборника и друга 
питања везана за рад Скупштине  и радних тела уређују 
се Пословником Скупштине. 

 
Извршни органи града  
 

Члан 45. 
 
Извршни органи Града су Градоначелник и 

Градско веће. 
 
2. Градоначелник 
 

Члан 46. 
 
Градоначелника бира Скупштина града, из реда 

одборника, на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 
Скупштине града. 

Градоначелник има заменика који га замењује у 
случају његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност. 
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Председник Скупштине града предлаже кандидата 
за градоначелника.  

Кандидат за градоначелника предлаже кандитата за 
заменика Градоначелника из реда одборника, кога бира 
Скупштина града на исти начин као Градоначелника.  

Градоначелнику и заменику Градоначелника  
избором на ове функције престаје мандат одборника у 
Скупштини града. 

Градоначелник и заменик градоначелника су на 
сталном раду у Граду. 

 
Члан 47. 

 
Градоначелник: 
1. представља и  заступа Град; 
1. предлаже начин решавања питања о којима 

одлучује Скупштина; 
2. наредбодавац је за извршење буџета;  
3. усмерава и усклађује рад Градске управе; 
4. оснива Службу буџетске инспекције и Службу 

интерне ревизије; 
5. представља Градско веће, сазива и води његове 

седнице и одговара за законитост рада Већа; 
6. поставља и разрешава помоћнике градона-

челника; 
7. доноси појединачне акте за које је овлашћен 

законом, овим Статутом или одлуком Скупштине; 
8. одређује послове Градске управе као и начин и 

место њиховог вршења у месним заједницама; 
9. закључује уговоре у име Града, на основу 

овлашћења из закона, Статута и одлука Скупштине 
града; 

10. доноси одлуку о проглашењу и укидању 
ванредне ситуације у Граду, у складу са законом, 
командант је Градског штаба за ванредне ситуације; 

11. образује стручна и  саветодавна радна тела за 
поједине послове из своје надлежности; 

12. врши и друге послове утврђене законом, овим 
Статутом и другим актима Града. 

 
3. Градско веће 
 

Члан 48. 
 
Градско веће  је извршни орган Града. 
Градско веће чине Градоначелник, заменик 

Градоначелника и девет чланова Градског већа.  
Чланове Градског већа бира Скупштина града, на 

период од четири године, тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Градског већа предлаже 
кандидат за Градоначелника. 

Када одлучује о избору Градоначелника, Скупштина 
града истовремено и обједињено одлучује о избору 
заменика Градоначелника и чланова Градског већа. 

Градоначелник је председник Градског већа. 
Заменик Градоначелника је члан Градског већа по 

функцији. 
 

Члан 49. 
 
Чланови Градског већа које бира Скупштина града 

не могу истовремено бити и одборници. 

Чланови Већа могу бити задужени за једно или 
више одређених подручја из надлежности Града, о чему 
одлучује Скупштина  приликом избора.  

Чланови Градског већа могу бити на сталном раду 
у Граду. 

 
Члан 50. 

 
Градско веће:  
1. предлаже Статут, Програм развоја, буџет и 

друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2. непосредно извршава и стара се о извршавању 

одлука и других аката Скупштине града; 
3. доноси одлуку о привременом финансирању у 

случају да Скупштина града не донесе буџет пре 
почетка фискалне године; 

4. врши надзор над радом Градске управе, 
поништава или укида акте Градске управе који нису у 
сагласности са законом, Статутом и другим општим 
актом или одлуком коју доноси Скупштина града; 

5. решава у управном поступку у другом степену 
о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и 
других организација у управним стварима из 
надлежности Града; 

6. прати реализацију програма пословања и врши 
координацију рада јавних предузећа чији је оснивач 
Град; 

7. подноси тромесечни извештај о раду јавних 
предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања, 
у складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа; 

8. стара се о извршавању поверених надлежности 
из оквира права и дужности Републике; 

9. поставља и разрешава начелника Градске 
управе и заменика начелника; 

10. доноси Пословник о свом раду на предлог 
Градоначелника; 

11. уређује услове и начин коришћења превозних 
средстава и одлучује о њиховом отуђењу; 

12. даје сагласност на цене комуналних услуга; 
13. усваја правилник о организацији и 

систематизацији радних места у Градској управи, 
Градском правобранилаштву и службама чији је 
оснивач Град; 

14. даје сагласност на акт о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места јавних 
предузећа и установа; 

15. даје сагласност на инвестиционе одлуке и друге 
одлуке у складу са законом којим се уређује обављање 
делатности од општег интереса за које није одређено да 
сагласност даје Скупштина; 

16. даје сагласност на финансијске планове месних 
заједница; 

17. подноси жалбу Уставном суду Републике 
Србије ако се појединачним актом или радњом 
државног органа или органа Града  онемогућава 
вршење надлежности Града; 

18. покреће поступак за оцену уставности и 
законитости општег акта месне заједнице пред 
Уставним судом, ако сматара да тај акт није у 
сагласности са Уставом и законом. 

19. покреће поступак пред  Управним судом, у 
складу са законом; 
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20. образује Жалбену комисију; 
21. одобрава План одбране града Крушевца који 

израђује Градска управа, одговара за стање припрема за 
одбрану на територији Града и уводи радну обавезу у 
ратном и ванредном стању; 

22. доноси процену угрожености и План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама, израђује и доноси 
процену ризика и локални план смањења ризика од 
катастрофа; 

23. предузима мере у циљу заштите од климатских 
промена у складу са законом; 

24. образује стручна саветодавна стална и 
повремена радна тела за поједина питања из своје 
надлежности; 

25. обавља и друге послове утврђене овим 
Статутом и одлукама Скупштине. 

 
Члан 51. 

 
Градоначелник представља Градско веће, сазива и 

води његове седнице. 
Градоначелник је одговоран за законитост рада 

Градског већа. 
Градоначелник је дужан да обустави од примене 

одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна 
закону. 

 
Члан 52. 

 
Градско веће може да одлучује ако седници 

присуствује већина од укупног броја његових чланова. 
Градско веће одлучује већином гласова присутних 

чланова. 
О предлогу Статута, буџета и урбанистичких 

планова одлучује се већином гласова од укупног броја 
чланова Већа. 

Организација, начин рада и одлучивања Градског 
већа, детаљније се уређује Пословником. 

 
Члан 53. 

 
Градоначелник и Градско веће редовно изве-

штавају Скупштину града, по сопственој иницијативи 
или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката 
Скупштине града. 

 
Члан 54. 

 
Градоначелник може бити разрешен пре истека 

времена на које је биран на образложен предлог 
најмање трећине одборника, на исти начин на који је 
изабран. 

О предлогу за разрешење градоначелника мора се 
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана 
достављања предлога председнику Скупштине, с тим 
што је председник дужан да седницу сазове у року од 
седам дана од дана подношења захтева, а у ситуацијама 
које оправдавају хитност у сазивању седнице у року 
који није краћи од 24 часа од пријема захтева.  

Ако Скупштина не разреши градоначелника, 
одборници који су поднели предлог за разрешење не 
могу поново предложити разрешење градоначелника 

пре истека рока од шест месеци од одбијања 
претходног предлога. 

 
Члан 55. 

 
Разрешењем градоначелника престаје мандат 

заменика Градоначелника и Градског већа. 
Заменик градоначелника, односно члан Градског 

већа, могу бити разрешени пре истека времена на које 
су бирани, на предлог градоначеника или најмање једне 
трећине одборника, на исти начин на који су изабрани. 

Истовремено са предлогом за разрешење заменика 
градоначелника или члана Градског већа, градо-
начелник је дужан да Скуштини града поднесе предлог 
за избор новог заменика градоначелника или члана 
Градског већа, која истовремено доноси одлуку о 
разрешењу и избору. 

О поднетој оставци Градоначелника, заменика 
Градоначелника или члана Градског већа, председник 
Скупштине града обавештава одборнике на почетку 
прве наредне седнице Скупштине града. 

Градоначелник, заменик градоначелника или члан 
Градског већа који су разрешени или су поднели 
оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до 
избора новог градоначелника, заменика градоначел-
ника или члана Градског већа.  

 
4. Градска управа  
 

Члан 56. 
 
Градска управа: 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско 
веће; 

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине 
града, Градоначелника и Градског већа; 

3. решава у управном поступку у првом степену о 
правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других организација у управним стварима из 
надлежности града; 

4. обавља послове управног надзора над изврша-
вањем прописа и других општих аката Скупштине 
града; 

5. извршава законе и друге прописе чије је 
извршавање поверено Граду; 

6. обавља стручне и административно-техничке 
послове за потребе рада Скупштине града, Градона-
челника и Градског већа, 

7. обавља и друге послове у складу са законом. 
 

Члан 57. 
 
Градска управа се организује као јединствени орган. 
У оквиру Градске  управе за вршење сродних 

послова образују се унутрашње организационе 
јединице (одељења, службе и др.). 

Организација, делокруг и начин рада Градске 
управе утврђује се одлуком Скупштине града у складу 
са Законом. 
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Члан 58. 
 
Градском управом као јединственим органом 

руководи начелник. 
За начелника Градске управе може бити 

постављено лице које има  стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног искуства у 
струци и положен државни стручни испит за рад у 
органима државне управе.  

Начелника Градске управе поставља Градско веће 
на основу јавног конкурса на пет година. 

Начелник Градске управе има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. 

Заменик начелника Градске управе се поставља на 
исти начин и под истим условима као начелник. 

 
Члан 59. 

 
Руководиоце унутрашњих организационих једини-

ца у Управи распоређује начелник.  
За свој рад и рад Градске  управе начелник Градске 

управе одговара  Градском већу, у складу са овим 
Статутом и актом о организацији Градске управе. 

 
Члан 60. 

 
У Градској управи, у посебној организационој 

јединици- Кабинету градоначелника, могу се у складу 
са законом поставити помоћници градоначелника за 
поједине области (економски развој, инвестиције и 
финансије; комуналне делатности; образовање и 
култура; омладина и спорт; социјална, дечија  и 
примарна здравствена заштита; заштита животне 
средине, одрживи развој и енергетику; пољопривреда, 
водопривреда и шумарство). 

У Градској управи може бити постављено највише 
пет помоћника Градоначелника. 

Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, 
предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са 
питањима која су од значаја за развој у областима за 
које су постављени и врше друге послове по налогу 
Градоначелника . 

Помоћнике Градоначелника поставља и разрешава 
Градоначелник на период док траје дужност 
Градоначелника. 

 
Члан 61. 

 
Акт о организацији Градске управе  доноси 

Скупштина града на предлог Градског већа. 
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији 

Градске управе, служби и организација обједињује 
начелник Градске управе и доставља Градском већу на 
усвајање.   

 

Члан 62. 
 
Градско веће решава сукоб надлежности  између 

Градске управе и предузећа, организација и установа 
кад на основу одлуке Скупштине града одлучују о 
појединим правима грађана, правних лица или других 
странака. 

Начелник Градске управе  решава сукоб надлежности 
између унутрашњих организационих јединица. 

 
Члан 63. 

 
О изузећу начелника Градске управе решава 

Градско веће. 
О изузећу службеног лица у Градској управи 

решава начелник. 
 

Члан 64. 
 
Послове правне заштите имовинских права и 

интереса Града обавља Градско  правобранилаштво. 
Делокруг, организација и рад Градског  правобра-

нилаштва уређује се посебном одлуком. 
 
IV - НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У 

ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ГРАДА 
 

Члан 65. 
 
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште 

на територији града Крушевца  непосредно учествују у 
вршењу послова Града: грађанском иницијативом, на 
збору грађана и референдумом. 

 
а) Грађанска иницијатива 
 

Члан 66. 
 
На начин утврђен Законом и овим Статутом 

грађани имају право да путем грађанске иницијативе 
предлажу Скупштини града доношење аката  којима ће 
се уредити одређено питање из надлежности града: 
промену Статута или других аката; расписивање 
референдума о одређеним питањима као и да подносе 
друге предлоге  засноване на закону. 

О предлогу из претходног става Скупштина је 
дужна да одржи расправу и да достави образложен 
одговор грађанима у року од 60 дана, од добијања 
предлога. 

Потребан број потписа за покретање грађанске 
иницијативе  износи 5% од укупног броја грађана са 
бирачким правом. 

Градска управа је дужна да на интернет 
презентацији Града односно на други примерен начин 
обавести јавност да је отпочео рад на припреми 
прописа које доноси Скупштина града. 

 
б) Референдум 
 

Члан 67. 
 
Референдумом као најнепосреднијим обликом 

вршења демократских права, грађани одлучују о 
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појединим питањима из надлежности Скупштине града, 
претходно се изјашњавају о одређеним питањима, или 
се изјашњавају о потврди одлука и других аката             
о којима одлучује Скупштина града.  

 
Члан 68. 

 
Скупштина града може на сопствену иницијативу 

да распише референдум о питањима из свог делокруга. 
Акт о расписивању референдума о питањима из 

надлежности Града доноси Скупштина града. 
 

Члан 69. 
 
Предлог за расписивање Градског референдума 

могу поднети:  
 
- најмање 10% бирача са подручја Града; 
- најмање 1/3 одборника Скупштине града; 
- или Градско веће. 
 
Скупштина града је обавезна да расправља о 

сваком пуноважном предлогу за расписивање  градског 
референдума и да о својој одлуци обавести предлагача. 

 
Члан 70. 

 
Скупштина града је дужна да распише референдум 

о питању из свог делокруга на предлог  који  поднесе 
најмање 10% бирача од укупног броја бирача са 
територије Града. 

 
Члан 71. 

 
Скупштина града је дужна да распише референдум 

за део територије Града о питању које се односи на 
потребе односно интересе становништва тога дела 
територије ако то захтева 10%  бирача тог дела 
територије, орган месне заједнице или Градско веће. 

 
Члан 72. 

 
Актом Скупштине града о расписивању 

референдума одређује се датум спровођења референ-
дума тако да од дана расписивања до дана спровођења 
референдума не може проћи мање од 30 ни више од 60 
дана. 

 
Члан 73. 

 
Одлука путем референдума донета је ако се за њу 

изјаснила већина грађана са бирачким правом на 
територији Града која је гласала, под условом да је 
гласало више од половине укупног броја грађана.   

Одлука донета на референдуму је обавезна, а 
Скупштина града је не може ставити ван снаге нити 
изменама и допунама мењати њену суштину у 
наредном  периоду од годину дана од дана њеног 
доношења. 

  
 
 
 

в) Збор грађана   
 

Члан 74. 
 
Збор грађана расправља и даје предлоге о 

питањима из надлежности органа Града. 
Збор грађана се може сазвати за месну заједницу, 

део месне заједнице, насеље или део насеља. 
Збор грађана може сазвати председник Скупштине 

града, Градско веће, најмање пет одборника и 
надлежни орган месне  заједнице.  

За пуноважан рад Збора потребно је да истом 
присуствује најмање 10% бирача са подручја за које је 
збор сазван. 

Збор грађана већином гласова присутних усваја 
захтеве и предлоге и упућује их Скупштини и другим 
органима и службама Града. 

Органи и службе Града дужни су да у року од 60 
дана од одржавања збора грађана, размотре захтеве и 
предлоге грађана и о њима заузму став односно донесу 
одговарајућу Одлуку или меру и о томе обавесте 
грађане. 

 
 
V - МЕСНА САМОУПРАВА 
 

Члан 75. 
 
Ради задовољавања потреба и интереса грађана у 

селима  оснивају се месне заједнице и други облици 
месне самоуправе. 

Месне заједнице и други облици месне самоуправе 
могу се образовати и у градским насељима (кварт, 
четврт, рејон и слично). 

  
Члан 76. 

 
Предлог за образовање односно укидање месне 

заједнице или другог облика месне самоуправе, могу 
поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на 
подручју на који се предлог односи, најмање 1/3 
одборника и Градско веће.  

Скупштина града одлучује, уз претходно 
прибављено мишљење грађана, о образовању, подручју 
за које се образује, промени подручја и укидању месних 
заједница и других облика месне самоуправе, већином 
од укупног броја одборника.  

 
Члан 77. 

 
Актом о оснивању месне заједнице утврђују се 

послови које врши месна заједница, органи и 
организација рада месне заједнице, начин одлучивања, 
као и поступак избора савета и других органа месне 
самоуправе, органи за спровођење избора и друга 
питања од значаја за рад месне заједнице, односно 
другог облика месне самоуправе.  

 
Члан 78. 

 
Савет месне заједнице је основни представнички 

орган грађана на подручју месне самоуправе. 
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Избори за савет месне заједнице спроводе се по 
правилима непосредног и тајног гласања на основу 
општег и једнаког изборног права, у складу са актом о 
оснивању, а изборе за савет месне заједнице расписује 
председник Скупштине града.  

 
Члан 79. 

 
Месна заједница има својство правног лица, у 

оквиру права и дужности утврђених овим Статутом и 
одлуком о оснивању.  

   
Члан 80. 

 
Meсна заједница има Статут, који доноси Савет 

месне заједнице. 
Статутом Месне заједнице уређује се: број чланова 

савета месне заједнице; критеријуми за избор чланова 
савета месне заједнице; поступак за избор председника 
и заменика председника савета месне заједнице; број, 
састав, надлежност и мандат сталних и повремених 
радних тела савета месне заједнице; дан месне 
заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 
Члан 81. 

 
Скупштина града може свим или појединим 

месним заједницама поверити вршење одређених 
послова из надлежности Града, уз обезбеђење за то 
потребних средстава. 

 
Члан 82. 

  
Градско веће града покренуће поступак за оцену 

уставности и законитости општег акта месне заједнице, 
пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у 
сагласности за Уставом и законом. 

Градоначелник је дужан да обустави од извршења 
општи акт месне заједнице за који сматра да није 
сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на 
снагу објављивањем у Службеном листу града 
Крушевца.  

Решење о обустави извршења престаје да важи ако 
Градско веће у року од пет дана од дана објављивања 
решења не покрене поступак за оцену уставности и 
законитости општег акта.  

 
Члан 83. 

 
Када Градско веће сматра да општи акт месне 

заједнице није у сагласности са Статутом града, актом 
о оснивању месне заједнице, или другим прописом 
Града, указаће на то савету месне заједнице ради 
предузимања одговарајућих мера. Ако савет месне 
заједнице не поступи по предлозима Градског већа, 
Градско веће ће поништити општи акт месне заједнице 
решењем које ступа на снагу даном објављивања у 
Службеном листу града Крушевца.  

Градско веће предлаже Градоначелнику 
обустављање финансирања активности месне заједнице 
у којима се финансијска средства не користе у складу 
са финансијским планом месне заједнице, одлуком о 
буџету или законом.  

Члан 84. 
 
Савет месне заједнице се може распустити под 

условима предвиђеним Законом. 
Одлуку о распуштању савета доноси Скупштина 

града на предлог Градског већа.  
Председник Скупштине града расписује изборе за 

Савет месне заједнице у року од 15 дана од дана ступања 
на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с 
тим да од дана расписивања избора до датума 
одржавања избора не може протећи више од 45 дана.  

До конституисања савета месне заједнице, текуће и 
неодложне послове месне заједнице обављаће 
повереник Града кога именује Скупштина града 
истовремено са доношењем одлуке о распуштању 
савета месне заједнице.  

 
Члан 85. 

  
Град пружа помоћ месној заједници у обављању 

административно-техничких и финансијско матери-
јалних послова преко Службе коју оснива Скупштина 
града.  

 
VI  - САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ГРАДА 
 

Члан 86. 
 
Град, органи и службе Града, као и предузећа, 

установе и друге организације чији је оснивач, 
остварују сарадњу и удружују се са другим општинама 
и градовима и њиховим органима и службама у 
областима од заједничког интереса и ради њиховог 
остваривања могу удруживати средства и образовати 
заједничке органе, предузећа, установе и друге 
организације и установе, у складу са законом и овим 
Статутом.  

Сарадња из претходног става подразумева и 
уступање обављања појединих послова из оквира 
изворне надлежности града другој јединици локалне 
самоуправе или предузећу, установи и другој 
организацији чији је оснивач та јединица локалне 
самопураве. 

Послове из области комуналних делатности 
заједнички се обављају на основу споразума о сарадњи 
градова и општина у складу са законом који уређује 
комуналне делатности.  

 
Члан 87. 

 
Споразум о сарадњи закључује се на начин и по 

поступку предвиђеним Законом. 
 
VII  - ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА 
 
Извори, начин располагања и коришћења 

јавних прихода 
 

Члан 88. 
 
За обављање изворних и поверених послова Граду 

припадају јавни приходи утврђени законом. 
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Средства за финансирање послова из претходног 
става обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, 
трансфера, примања по основу задуживања и других 
прихода и примања утврђених законом.  

 
Члан 89. 

 
Град самостално располаже својим приходима. 
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник. 
 

Члан 90. 
 
Скупштина града доноси буџет  у коме се исказују 

план прихода и примања и план расхода и издатака 
Града  у скаду са законом који уређује буџетски систем. 

У буџету Града посебно се исказују и воде 
средства пренета из буџета Републике за финансирање 
поверених послова. 

Буџет Града доноси се на начин предвиђен законом 
за једну или три  године. 

По истеку године за коју је буџет Града донет, 
доноси се завршни рачун. 

Скупштина града доноси буџет и завршни рачун 
већином од укупног броја одборника. 

 
Члан 91. 

 
Граду припадају изворни приходи остварени на 

његовој територији. 
Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такси и накнада утврђује 
Скупштина града у складу са законом. 

 
Самодопринос 
 

Члан 92. 
 
За задовољавање потреба грађана у Граду или 

његовом делу средства се могу прикупљати путем 
самодоприноса. 

 
Члан 93. 

 
Иницијативу за доношење одлуке о увођењу 

самодоприноса могу поднети: 
За Градски самодопринос: 
- 5%  од укупног броја грађана са бирачким правом 

са територије Града, 
- најмање 1/3 одборника Скупштине града. 
 Иницијативу за самодопринос за део Града: 
- 5% од укупног броја грађана са бирачким 

правом са подручја на коме се средства прикупљају; 
- орган месне заједнице. 
Уз иницијативу подноси се програм којим се 

утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних 
финансијских средстава за реализацију самодоприноса. 

 
Члан 94. 

 
Скупштина града је обавезна да на првој наредној 

седници расправља о свакој пуноважној иницијативи за 
доношење одлуке о самодоприносу  и да о својој 
одлуци обавести подносиоца иницијативе. 

Скупштина града утврђује  предлог одлуке о 
увођењу самодоприноса већином од укупног броја 
одборника. 

 
Члан 95. 

 
Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе 

референдумом,  у складу са прописима којима је уређен 
поступак непосредног изјашњавања грађана.  

Одлуку доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју на коме се средства 
прикупљају.  

Одлуку доносе и грађани који немају изборно 
право и пребивалиште на подручју на коме се 
прикупљају  средства, ако на том подручју имају 
непокретну имовину, а средствима се побољшавају 
услови коришћења те имовине. 

Одлука о увођењу самодоприноса објављује се на 
начин на који се објављују прописи Града. 

 
Члан 96. 

 
Граду припадају уступљени приходи и трансфери 

са нивоа Републике.  
 

Члан 97. 
 

Градско веће даје сагласност на опште акте органа 
и организација чији се рад финансира из буџета, а 
којима се утврђује број и структура запослених у њима. 

Ради контроле коришћења буџетских средстава 
Градоначелник, у складу са законом, оснива посебну 
службу за инспекцију и ревизију. 

 
VIII - ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ  

     САМОУПРАВЕ 
 

Члан 98. 
 
Град ужива правну заштиту у складу са Уставом и 

законом. 
 

Члан 99. 
 
Скупштина града може да покрене поступак за 

оцену уставности и законитости закона и другог 
општег акта Републике Србије којим се повређују 
Уставом и законом утврђена права Града. 

 
Члан 100. 

 
Градско веће има право жалбе Уставном суду ако 

се појединачним актом или радњом државног органа 
или органа града онемогућава вршење надлежности 
града. 

 
IX  -  АКТИ ОРГАНА ГРАДА 
 

Члан 101. 
 
У вршењу послова из своје надлежности органи 

Града доносе: одлуке, друга општа акта, решења, 
закључке, препоруке, правилнике, наредбе и упутства.  
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Скупштина града доноси: одлуке, друга општа 
акта, решења, закључке и препоруке. 

Градоначеник града доноси појединачна акта у 
складу са законом и Статутом. 

Градско веће доноси: правилнике, упутства, 
наредбе, решења, закључке и препоруке. 

Градска управа доноси: правилнике, наредбе, 
упутства, решења и закључке.  

 
Јавна расправа 
 

Члан 102. 
 
У поступку доношења статута, буџета, стратешких 

планова и планова развоја, утврђивању стопа изворних 
прихода, припреме просторних и урбанистичких 
планова спроводи се јавна расправа.  

Јавна расправа у поступку доношења  Статута 
траје најмање 15 дана, а   по осталим актима  најмање  
10 дана. 

Поступак и начин спровођења јавне расправе 
уређује се одлуком Скупштине града.  

 
Члан 103. 

 
Јавна расправа може се спровести и у поступку 

доношења других општих аката из надлежности 
Скупштине града на предлог најмање 100 грађана са 
бирачким правом на територији Града. 

Прикупљање потписа грађана  за спровођење јавне 
расправе се спроводи   у складу са прописима који 
уређују грађанску иницијативу.  

Надлежно радно тело Скупштине одлучује по 
примљеном предлогу грађана о спровођењу поступка 
јавне расправе.  

 
Члан 104. 

 
Прописи и друга акта  Скупштине града и акта 

других органа објављују се у Службеном листу града 
Крушевца. 

Прописи и општи акти који се објављују ступају на 
снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако из 
нарочито оправданих разлога није предвиђено да 
раније ступају на снагу. 

Нарочито оправдани разлози разматрају се и 
утврђују у поступку доношења акта. 

 
X -  ПРОМЕНЕ СТАТУТА 
 

Члан 105. 
 
Предлог за промену Статута може поднети  5% од 

укупног броја грађана са бирачким правом са 
територије Града, најмање 1/3 одборника или Градско 
веће. 

 
Члан 106. 

 
О предлогу за промену Статута одлучује 

Скупштина већином од укупног броја одборника. 
 
 

Члан 107. 
 
Кад Скупштина одлучи да се приступи промени 

Статута, одређује начин и поступак за израду Предлога.  
Уколико се промена Статута врши ради усклађивања 

са Законом, Градско веће утврђује предлог акта о промени 
Статута и доставља га Скупштини. 

 
XI  -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 108. 
 
Одлуке и други општи акти Скупштине који су 

важили на дан ступања на снагу овог Статута остају на 
снази до њиховог усклађивања са овим Статутом, 
уколико нису у супротности са законом и овим 
Статутом. 

Прописи Скупштине града ускладиће се са 
одредбама овог Статута у року од девет месеци од 
ступања на снагу Закона о изменама Закона о локалној 
самоуправи. 

 
Члан 109. 

 
Постојеће месне заједнице настављају са радом до 

ступања на снагу акта из члана 77. овог Статута. 
 

Члан 110. 
 
Даном ступања на снагу овог Статута престаје  да 

важи Статут града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15). 

 
Члан 111. 

 
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 010-2/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
372 
На основу члана 76. и 77. став 1. и 3. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС“, број 21/16 и 
113/17) и  члана 19. Статута града Крушевца ( "Сл. лист 
града Крушевца" број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је 

 
КАДРОВСКИ ПЛАН 

 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРУШЕВЦА,  

ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА И СЛУЖБЕ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Овај Кадровски план садржи приказ броја 

запослених према радним местима и звањима са 
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стањем на дан 31.12.2018. године,  број запослених у 
радном односу  на неодређено време који су потребни у 
2019. години, број приправника чији се пријем планира, 
број запослених  чији се пријем у радни однос на 
одређено време планира у Кабинету градоначелника 
или због повећаног обима  посла.  

 
I. Постојећи број запослених у Градској 

управи града Крушевца на дан 31.12.2018. године 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши-
лаца 

Положаји у првој групи 1 
Положаји у другој групи 1 
Самостални саветник 28 
Саветник 78 
Млађи саветник 12 
Сарадник 23 
Млађи сарадник 1 
Виши референт 87 

Референт 2 

Млађи референт 0 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 9 

Пета врста радних места 17 

УКУПНО 259 
 
2. Број запослених са радним односом на одређено 

време због  повећаног обима посла: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 2 

Млађи саветник 9 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 3 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 19 
  
 

3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 3 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 3 

 
 
4. Број запослених на одређено време у 

Кабинету градоначелника: 
 

Степен стручне спреме 
Број  

изврши- 
лаца 

Помоћници градоначелника 4 
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

1 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 5 
 
 
II - Планирани број запослених у Градској 

управи града Крушевца за 2019. годину 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 
Радна места службеника и 

намештеника 
Број  

изврши- 
лаца 

Положаји у првој групи 1 

Положаји у другој групи 1 

Самостални саветник 29 

Саветник 78 

Млађи саветник 21 

Сарадник 27 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 95 

Референт 1 

Млађи референт 0 
  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 9 

Пета врста радних места 22 

УКУПНО 284 
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2. Број запослених са радним односом на 
одређено време због повећаног обима посла: 

 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 2 

Млађи саветник 9 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 3 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 19 
 
 
 3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 4 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 0 

Средња стручна спрема 1 

УКУПНО 5 

 
 
4. Број запослених на одређено време у 

Кабинету градоначелника: 
 

Степен стручне спреме 
Број 

изврши- 
лаца 

Помоћници градоначелника 5 

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

Средња стручна спрема 1 

УКУПНО 8 

 
 
 
 
 
 

III  - Постојећи број запослених у Градском 
правобранилаштву града Крушевца  на дан 
31.12.2018. године. 

 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и 
намештеника 

Број 
извршилаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 
Самостални саветник  0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 
  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 0 
 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време у Градском правобранилаштву 
града Крушевца због повећаног обима посла: 

 
Радна места службеника и 

намештеника 
Број 

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

  
3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

извршилаца 
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 

0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 
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IV - Планирани број запослених у Градском 
правобранилаштву града Крушевца у 2019. години. 

 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши-
лаца 

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

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 
 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време због повећаног обима посла: 
 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број  
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 
  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 
 
3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 1 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 1 

V- Постојећи број запослених у Служби месних 
заједница на дан 31.12.2018. године. 

 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

 Звања службеника и намештеника 
Број 

изврши-
лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  1 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 33 

Референт 2 

Млађи референт 4 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места 6 

УКУПНО 49 
 
 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време због повећаног обима посла  у 
Служби месних заједница: 

 

Радна места службеника и 
намештеника 

Број 
изврши- 

лаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 1 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 1 
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3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број  

извршилаца 
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 0 
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 0 

Средња стручна спрема 0 

УКУПНО 0 
 
VI - Планирани број запослених у Служби 

месних заједница у 2019. години. 
 
1. Број запослених са радним односом на 

неодређено време: 
 

Звања службеника и 
намештеника 

Број 
извршилаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник  2 
Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 33 

Референт 2 

Млађи референт 7 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места 6 

УКУПНО 53 
 
2. Број запослених са радним односом на 

одређено време  због повећаног обима посла у 
Служби месних заједница: 

 
Радна места службеника и 

намештеника 
Број  

извршилаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

Самостални саветник 0 

Саветник 0 

Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 2 

  

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

УКУПНО 2 

3. Број приправника: 
 

Приправници 
Број 

изврши- 
лаца 

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

УКУПНО 1 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 021-6/2018         ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
373 
На основу члана 60. а у вези са чланом  6. став 1. 

тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 
125/14, 95/15, 83/16, 91/16 и 104/16), и члана 19. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
У  Одлуци о локалним комуналним таксама ("Сл. 

лист града Крушевца", бр. 12/09, 7/10, 6/11, 10/12, 
11/13, 7/14, 9/15, 15/16 и 11/17) у Таксеној тарифи, 
Тарифни број 1. мењају се  тачка 1, подтачке  од  I – III  
а после тачке 1. додаје се тачка 2. тако да сада гласе: 

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

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

 
I Таксени обвезници који обављају следеће 

делатности: 
 
делатности банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом  и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, 
мобилних  и телефонских услуга; електорпривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу  и то правна 
лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и 
микро правна лица и предузетници плаћају у свим 
зонама: 
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-  велика и средња  правна лица………...........................  594.150,00 динара (10 просечних зарада) 

-  мала и микро правна лица  и предузетници…...........   118.830,00 динара  (2 просечне зараде) 

 

II Таксени обвезници који обављају све остале делатности а према закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана су у средња правна лица, мала правна лица и микро правна лица, као и предузетници, која-и имају 

годишњи приход преко 50.000.000 динара, фирмарину плаћају: 

 

Средња, мала  и микро правна лица и предузетници: 

 Екстра зона.................................... 118.830,00 динара  (2 просечне зараде)  

 I ....................................................... 116.830,00 динара  (2 просечне зараде – 2.000 дин.) 

 II...................................................... 114.830,00 динара  (2 просечне зараде – 4.000 дин.) 

 III.....................................................  112.830,00 динара  (2 просечне зараде –  6.000 дин.)                                                                                                                                                                                                                                        

 IV..................................................... 110.830,00 динара  (2 просечне зараде –  8.000 дин.) 

 V......................................................  108.830,00 динара  (2 просечне зараде – 10.000 дин.) 

 

III Таксени обвезници који обављају све остале делатности а према закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана су у велика правна лица, фирмарину плаћају: 
 
У свим зонама.............................................178.245,00 динара  (3 просечне зараде) 
 
Под просечном зарадом  у смислу предходног става сматра се просечна зарада по запосленом остварена на 

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

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

 
2. Подручје града подељено је на ШЕСТ ЗОНА које се пружају од центра ка периферији. Основ за 

утврђивање граница зона је економски, односно тржишни критеријум, вредности локације, где је вредност 
локације управо пропорционална њеној атрактивности и изузетности, саобраћајној опслужености и 
приступачности, обиму и разноликости понуде у оквиру зоне, броју корисника који је поседују, посебним 
погодностима за одређену намену и слично.  

 

ГРАНИЦЕ ЗОНА 

 

ЕКСТРА ЗОНА обухвата парцеле са леве и десне стране следећих улица:Улица Пана Ђукића,Улица 

Мирка Томића,Трг октобарске револуције,Улица Веце Корчагина до укршћа са Улицом 

Душановом и Драгомира Гајића,Улица Милоја Закића до Косовске,Улица ЈНА до Југ 

Богданове и Душанове,Улица Партизанских курира до Улице Југ Богданове 

 

ПРВА ЗОНА обухвата простор оивичен следећим улицама: Трг Мира,Јастребачком до Улице Цара 

Лазара,Улицом Цара Лазара до Страхињићеве,Улицом Страхињићевом до Улице 

Глигорија Дикића,Улицом Глигорија Дикића до Првомајске,Првомајском до 

Његошеве,Његошевом до Милоја Закића,Милоја Закића до границе парка 

Багдала,границом парка Багдала до Ул.Нова Косовска,Ул.Нова Косовска до Ул.Радомира 

Јаковљевића,Ул.Радомира Јаковљевића до Ул.IV Црногорске пролетерске бригаде,Ул.IV 

Црногорске пролетерске бригаде и новопросеченом улицом до Ул.Хајдук 

Вељкове,Ул.Хајдук Вељковом до Ул.Благоја Паровића,Ул.Благоја Паровића до 

Ул.Драгољуба Димитријевића,Ул.Драгољуба Димитријевића до Ул.Радована 

Милошевића,Ул.Радована Милошевића до Ул.Веце Корчагина,Ул.Веце Корчагина до 

Шумадијске,Шумадијском до Ул.ЈНА,Ул.ЈНА до укршћа са Југ Богдановом и 

Душановом,Ул.Југ Богдановом до Трга мира обухватајући парцеле са леве и десне стране 

наведених улица. 

Овом зоном обухваћене су и парцеле са леве и десне стране следећих улица:Ул.Ратомира 

Херцега од Трга мира до Гарског потока,Ул.Цара Лазара од Страхињићеве до Гарског 

потока,Ул. Веце Корчагина од Ул.Радована Милошевића до Ул.Саве Милошевића. 
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ДРУГА ЗОНА граница пролази Гарским потоком од Ул. Ратомира Херцега,просеца Ул. Цара Лазара и 

иде до Ул. Михајла Јевтића, Ул.Михајла Јевтића до Његошеве, Ул. Његошевом до 

Ул.Трише Кацлеровића,Ул.Трише Кацлеровића до Ул. Косовске битке,Ул. Косовске битке 

до Ул. Персиде Шишковић, Ул. Персиде Шишковић до Устаничке,Ул. Устаничком до 

границе Слободишта, границом Слободишта до Бруског пута, Бруским путем до 

Ул.Благоја Паровића,Ул. Благоја Паровића до Ул. Драгољуба Димитријевића, 

Ул.Драгољуба Димитријевића која чини границу између I и II зоне од Ул. Кнеза Милоша 

до Ул. Брестовачке, Ул. Брестовачком до Ул. Милосава Павловића, Ул.Милосава 

Павловића до Ул. Гаврила Принципа, Ул. Гаврила Принципа до Ул. Кнеза Милоша, Ул. 

Кнеза Милоша до реке Расине, реком Расином до Ул. Рада Гавриловића, Ул. Рада 

Гавриловића до Ул. 21. Српске дивизије, Ул. 21. Српске дивизије до Ул. Веце Корчагина, 

Ул. Веце Корчагина до Ул. Саве Милошевића,Ул. Саве Милошевића до Ул. Мићуна 

Павловића,Ул. Мићуна Павловића до Омладинске, Ул. Омладинском, Перице Цекића и Р. 

Додића (само лева страна) до Ул. Железничке,Ул. Железничком до Ул. II Јужноморавске 

бригаде, Ул.II jужноморавске бригаде до Трга мира, железничком пругом до Гарског 

потока, обухватајући парцеле са леве и десне стране наведених улица. 

Овој зони припадају и парцеле са леве и десне стране следећих улица: Љубе Трипковића 

од Ул. Драгољуба Димитријевића до Ул. Мартовских жртава,Ул. Веце Корчагина од Ул. 

21. српске дивизије до моста на Расини,Ул. Наде Марковић од моста на Гарском потоку 

до Ул. Шелетове, Ул.14. октобар и Јасички пут до укрштања са Западноморавском 

магистралом – петљом М-5 и парцеле које излазе на Источну магистралу. 

 

ТРЕЋА ЗОНА обухвата улице које нису обухваћене I и II зоном,а припадају КО Крушевац. 

Трећој зони припадају и парцеле удаљене више од 50 м,од Ул.14.октобар и Јасички пут до 

укрштаја са Западноморавском магистралом – петљом М-5 и од источне магистрале, као и 

парцеле са леве и десне стране следећих улица:Бруски пут од Ул. Благоја Паровића до 

пута за Мудраковац, Ул. Предрага Станојевића до пута за Александровац,Ул.23.септембра 

до скретања у '' Трајал'' обухватајући комплекс ''Трајал'', комплекс ХИ ''Жупа'' и комплекс 

ХИ ''Мерима'',Ул. Милоша Обилића од моста на Расини до колосека, обухватајући 

комплекс ДИП ''Савремени дом'' и корпорацију ''Трајал'' 

 

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата простор ван катастарске општине Крушевац обухваћен Генералним 

урбанистичким планом Крушевца,а није обухваћен трећом зоном. 

 

 

ПЕТА ЗОНА обухвата грађевинско земљиште на подручју града Крушевца које је ван Генералног 

урбанистичког плана Крушевца. 

 

                               
Члан 2.  

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

I Број: 434-5/2018                            ПРЕДСЕДНИК  

          Живојин Милорадовић, с.р. 
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374 
На основу члана 99.став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14 и 83/18), 

Скупштина града Крушевца на седници од 25.12.  
2018.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
 О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1.  

 
Овом одлуком уређује се поступак и начин 

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта на 
којем је уписано право јавне својине у корист Града 
Крушевца, размене непокретности, споразумно 
прибављање неизграђеног грађевинског земљишта (у 
даљем тексту: грађевинско земљиште), критеријуми за 
утврђивање цене грађевинског земљишта које се 
отуђује, односно закупнине грађевинског земљишта, 
поништај решења о отуђењу односно давању у закуп 
грађевинског земљишта.  

Град Крушевац се стара о рационалном коришћењу 
грађевинског земљишта према намени земљишта 
одређеној планским документом, у складу са Законом о 
планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон).  

 
Члан 2.  

 
Град Крушевац отуђује неизграђено грађевинско 

земљиште ради изградње, у складу са планским 
документом на основу кога се издају локацијски услови 
односно грађевинска дозвола и програмом отуђења 
грађевинског земљишта.  

Програм из става 1. овог члана доноси Скупштина 
града Крушевца. 

Грађевинско земљиште даје се у закуп ради 
изградње објекта за које се издаје привремена грађе-
винска дозвола.  

 
Члан 3.  

 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 

по тржишним условима. 
 

Члан 4.  
 

Рок за привођење намени земљишта из члана 2. 
став 3. ове Одлуке је једна година од дана закључења 
уговора о закупу грађевинског земљишта.  

Рок трајања закупа за грађевинско земљиште за 
објекте из члана 2. став 3. ове Одлуке је најдуже 5 
година.  

 
 
 

II - ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 
Члан 5. 

  
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 

као неизграђено и уређено.  
Изузетно од става 1. овог члана, може се отуђити 

или дати у закуп неизграђено грађевинско земљиште 
које није уређено, под условом да лице коме се то 
грађевинско земљиште даје прихвати прописане услове 
за припремање и опремање грађевинског земљишта 
садржане у јавном огласу и уговором преузме обавезу 
да о свом трошку изврши припремање и опремање 
грађевинског земљишта.  

 
Члан 6.  

 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп 

јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним 
огласом.  

Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити 
или дати у закуп непосредном погодбом у случајевима 
предвиђеним Законом.  

 
Члан 7.  

 
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно 

надметање, односно прикупљање понуда јавним 
огласом ради отуђења или давања у закуп грађевинског 
земљишта доноси  Градско већа града Крушевца, а 
припрема га Одељење за  инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине Градске управе града 
Крушевца.  

 
Члан 8.  

 
Јавни оглас из члана 7. ове Одлуке објављује се у 

дневном листу који се дистрибуира на целој територији 
Републике Србије, локалном листу и на званичном 
сајту Града Крушевца.  

 
Члан 9.  

 
Поступак јавног надметања и поступак 

прикупљања понуда јавним огласом спроводи 
Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског 
земљишта (у даљем тексту: Комисија), у складу са 
Законом и овом Одлуком.  

Комисија има председника и четири члана.  
Комисију образује Скупштина града Крушевца, на 

период од четири године. 
Комисија одлучује већином од укупног броја 

присутних чланова Комисије. 
Уколико председник или члан Комисије пријави 

своје учешће у јавном надметању, не може да учествује 
у раду Комисије за то јавно надметање.  

Стручне и административне послове за Комисију 
обавља Одељење за  инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине Градске управе града Крушевца.  
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О току поступка јавног надметања и о току 
поступка прикупљања понуда јавним огласом, води се 
записник.  

 
Члан 10.  

 
Решење о отуђењу или давању у закуп 

грађевинског земљишта доноси Скупштина Града 
Крушевца (у даљем тексту: Скупштина).  

Против решења из става 1. овог члана може се 
покренути управни спор пред надлежним судом, у року 
од 30 дана од дана достављања решења.  

 
Члан 11.  

 
Уговор о отуђењу или давању у закуп грађевинског 

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

Уговор из става 1. овог члана закључује се по 
претходно прибављеном мишљењу Градског 
правобранилаштва и исти оверава код  јавног 
бележника.  

Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште 
у својину или коме је грађевинско земљиште дато у 
закуп не приступи закључењу уговора из става 1. овог 
члана,Скупштина ће поништити решење из члана 10. 
став 1. ове Одлуке, на предлог Одељења за  
инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Крушевца.  

Против решења из става 3. овог члана може се 
покренути управни спор, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  

 
1. Јавно надметање  

 
Члан 12.  

 
Јавни оглас, расписан ради отуђења, односно 

давања у закуп грађевинског земљишта јавним 
надметањем, садржи:  

1. податке Републичког геодетског завода, Службе 
за катастар непокретности Крушевац, за грађевинско 
земљиште које се отуђује, односно даје у закуп,  

2. податке из планске документације о 
грађевинском земљишту и објектима који се на њему 
могу градити,  

3. податке о уређености грађевинског земљишта,  
4. обавештење да ће накнаду за извршену промену 

намене пољопривредног земљишта у грађевинско 
земљиште платити лице које је прибавило грађевинско 
земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште 
дато у закуп, у складу са чланом 88. Закона,  

5. почетну цену грађевинског земљишта, односно 
почетни износ закупнине,  

6.рок за привођење земљишта намени, 
7. дужину трајања закупа,  
8.висину сваке нове понуде-корака  

9. гарантни износ за учешће у поступку и рок за 
повраћај гарантног износа учесницима који не добију у 
закуп земљиште, односно не понуде најповољнију цену 
за отуђење грађевинског земљишта,  

10. обавештење до ког датума и до колико сати се 
могу подносити пријаве,  

11. обавештење о документацији која се мора 
приложити приликом пријављивања на јавни оглас,  

12.рок за закључење уговора и последице 
пропуштања, 

13. обавештење да ако подносилац пријаве који је 
прибавио грађевинско земљиште у својину, односно 
коме је грађевинско земљиште дато у закуп не закључи 
уговор у складу са чланом 11. став 1. ове Одлуке, губи 
право на повраћај гарантног износа,  

14. место и време одржавања јавног надметања.  
Гарантни износ из става 1. тачка 9. овог члана 

утврђује се у висини од 15% од почетне цене 
грађевинског земљишта, односно почетног износа 
закупнине.  

Рок за подношење пријава за јавно надметање не 
може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања. 

Уколико се грађевинско земљиште отуђује или даје 
у закуп као неуређено јавни оглас поред напред 
наведеног садржи и:  

- обавештење да се отуђује или даје у закуп 
грађевинско земљиште које није уређено, као и да је 
лице коме се грађевинско земљиште отуђује или даје у 
закуп обавезно да о свом трошку изврши одређене 
радове на припремању или опремању тог грађевинског 
земљишта.  

 
Члан 13.  

 
Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем 

тексту: пријава) садржи:  
1.за физичка лица: име и презиме, јединствени 

матични број грађана, адресу становања  и број текућег 
рачуна,  

2.за предузетнике и правна лица: назив, односно 
пословно име, порески идентификациони број, седиште 
и број текућег рачуна. 

 
Уз пријаву се доставља:  
 
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,  
2. уверење  о измирењу свих обавеза по основу 

изворних прихода Града 
3. уредно овлашћење за заступање,  
4. фотокопија личне карте за физичка лица,  
5. Извод из Регистара привредних субјеката за 

правна лица и предузетнике.  
 

Члан 14.  
 

Пријава за учешће на јавном надметању се подноси 
Комисији, а преко Одељења за  инвестиције, привреду 
и заштиту животне средине Градске управе града 
Крушевца.  

У току трајања јавног огласа не могу се давати 
обавештења о подносиоцима пријава.  
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Члан 15.  
 

Јавно надметање ће се одржати ако истом приступе 
најмање два учесника и то лично или преко овлашћеног 
пуномоћника. 

Уколико на јавно надметање не приступи ни један 
учесник или јавно надметање не успе због тога што се 
није пријавило довољно учесника, поступак 
оглашавања ће се поновити по истеку рока од најмање 
15 дана. 

Уколико се на поновљеном јавном надметању не 
јави довољан број учесника, сматра се да је јавно 
надметање успело и када се појави само један учесник 
уколико прихвати потписивањем изјаве да плати 
почетни износ увећан за 20%.  

 
Члан 16.  

 
Јавно надметање отвара председник Комисије и 

утврђује ко је поднео пријаве, ко је од подносиоца 
пријава присутан, са овлашћењем да учествује у јавном 
надметању. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија 
неће разматрати, што се записнички констатује. 

Председник Комисије наводи грађевинску парцелу 
која је предмет јавног надметања и почетну цену 
грађевинског земљишта, односно почетни износ 
закупнине и позива учеснике да дају своје понуде 
износа. 

Висина сваке нове понуде (почевши од првог 
корака) не може бити мања од 10% од почетне цене 
грађевинског земљишта односно почетног износа 
закупнине. 

Учесник јавног надметања дужан је да јасно и 
гласно каже који износ нуди. 

Председник Комисије три пута пита да ли неко даје 
више од највећег претходно понуђеног износа и 
констатује после трећег позива који је највећи 
понуђени износ и име понуђача и објављује да је јавно 
надметање завршено. 

 
Члан 17.  

 
Председник Комисије може да изрекне опомену 

лицу које омета рад Комисије.  
Ако и после изрицања опомене исто лице настави 

да омета рад Комисије, Председник Комисије удаљиће 
га из просторије у којој Комисија заседа.  

После удаљења лица које је ометало рад Комисије, 
Комисија наставља са радом.  

Ако не може да обезбеди несметано спровођење 
поступка и поред изречених мера опомене и удаљења, 
Комисија може да одлучи да се прекине јавно 
надметање.  

У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија 
је дужна да одреди датум и време када ће се поступак 
наставити.  

Све околности у вези са евентуалним удаљењем 
појединих лица, или прекидом поступка, уносе се у 
записник.  

 
 
 

Члан 18.  
 

О раду Комисије води се записник, у који се уноси 
место и време јавног надметања, име и презиме 
присутних чланова Комисије и подаци о грађевинској 
парцели.  

Поред података из става 1. овог члана, у записник 
се уносе и следећи подаци:  

1. број пријављених учесника,  
2. почетна цена грађевинског земљишта, односно 

почетни износ закупнине,  
3. примедбе учесника јавног надметања,  
4.цена грађевинског земљишта, односно износ 

закупнине који је утврђен као најповољнији и подаци о 
учеснику са најповољнијом понудом,  

5. датум и време почетка и завршетка поступка 
јавног надметања,  

6. околности у вези са чланом 17. ове одлуке,  
7. други подаци од значаја за рад Комисије.  
Записник потписују сви чланови Комисије и лице 

које води записник.  
 

Члан 19.  
 

По обављеном јавном надметању Комисија доноси 
одлуку којом предлаже Скупштини доношење решења 
о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта. 

Записник са одлуком  из става 1. овог члана у року 
од 8 дана од јавног надметања, Одељење за  
инвестиције, привреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Крушевца доставља Одељењу за 
стамбено-комуналне и имовинско-правне послове  ради 
припреме за седницу Скупштине. 

 
Члан 20.  

 
Решење о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта садржи: 
-податке о учеснику јавног надметања коме се 

земљиште отуђује односно даје у закуп, 
-опис и ближе податке о грађевинској парцели, 
-намену грађевинског земљишта, 
-цену грађевинског земљишта односно износ 

закупнине, 
-дужину трајања закупа, 
-обавезу закључивања уговора о отуђењу односно 

давања у закуп грађевинског зeмљишта са 
Градоначелником у року од 30 дана од дана доношења 
решења о отуђењу односно давању у закуп и оверу 
истог код јавног бележника, 

-обавештење о правним последицама пропуштања 
закључења уговора. 

 
Члан 21.  

 
Са лицем коме се земљиште отуђује или даје у 

закуп закључује се уговор у року од 30 дана од дана 
доношења решења о отуђењу или давању у закуп 
грађевинског земљишта. 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта садржи: 
-податке о грађевинској парцели, 
-податке о намени и величини будућег објекта, 
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-висину цене грађевинског земљишта и рок 
плаћања, 

-посебне услове за припремање и опремање 
грађевинског земљишта уколико се земљиште даје као 
неуређено, 

-права и обавезе у случају неизвршења уговорних 
обавеза, 

-рок привођења земљишта намени, 
-начин решавања спорова, 
-поступак и услове измене или раскида уговора, 
-начин плаћања доприноса за уређивање грађе-

винског земљишта, 
-друга права и обавезе. 
 
Уговор о давању у закуп грађевинског земљишта 

садржи: 
-податке о грађевинској парцели, 
-податке о намени и величини будућег објекта, 
-податке о висини закупнине и року плаћања, 
-дужину трајања закупа, 
-посебне услове за припремање и опремање 

грађевинског земљишта уколико се земљиште даје као 
неуређено, 

-рок за привођење земљишта намени, 
-услове за престанак закупа пре истека уговореног 

рока, 
-услове и начин повраћаја закупнине у случају 

престанка закупа пре истека уговореног рока, 
-права и обавезе у случају неизвршења уговорних 

обавеза, 
-начин решавања спорова, 
-поступак и услови измене или раскида  уговора, 
-начин плаћања доприноса за уређивање грађе-

винског земљишта, 
-услове и начин под којим се закупцу предметно 

земљиште може дати у својину, 
-друга права и обавезе. 
 

2. Прикупљање понуда јавним огласом  
 

Члан 22.  
 

Јавни оглас о прикупљању понуда поред података 
из члана 12. ове Одлуке садржи и:  

1. податке о обавезној садржини понуде, 
2. констатацију да је наповољнија понуда са 

највећом понуђеном ценом, 
3. место и време одржавања јавног отварања 

понуда.  
Гарантни износ утврђује се у висини од 15% од 

почетне цене грађевинског земљишта, односно 
почетног износа закупнине.  

Рок за подношење понуда не може бити краћи од 
30 дана од дана јавног оглашавања. 

 
Члан 23.  

 
Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта прикупљањем понуда јавним огласом 
спроводи Комисија из члана 9. ове Одлуке. 

 
 
 

Члан 24.  
 

Учесник у поступку отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта прикупљањем понуда јавним 
огласом, своју понуду доставља у затвореној коверти 
Комисији, а преко Одељења за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине Градске управе града 
Крушевца..  

Понуда мора да садржи: 
1.за физичка лица: име и презиме, јединствени 

матични број грађана, адресу становања и број текућег 
рачуна,  

2.за предузетнике и правна лица: назив, односно 
пословно име, порески идентификациони број, седиште 
и број текућег рачуна,  

3. износ понуђене цене односно закупнине. 
 
Уз понуду се доставља:  
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,  
2. уверење  о измирењу свих обавеза по основу 

изворних прихода Града 
3. уредно овлашћење за заступање,  
4. фотокопија личне карте за физичка лица,  
5. Извод из Регистара привредних субјеката за 

правна лица и предузетнике.  
 

Члан 25.  
 
Поступак јавног отварања понуда почиње 

уношењем у записник места и времена јавног отварања 
понуда, имена и презимена присутних чланова 
Комисије и података о грађевинским парцелама за које 
су прикупљене понуде.  

Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не 
разматрају, што се записнички констатује.  

Понуде се разврставају према грађевинским 
парцелама.  

Понуде отвара председник Комисије и даје их на 
увид члановима Комисије. 

Председник Комисије јавно саопштава и диктира у 
записник садржину сваке понуде, и Комисија 
констатује да ли су понуде потпуне.  

Непотпуне понуде се не разматрају и то се 
записнички констатује.  

Комисија у записнику констатује ако за поједине 
грађевинске парцеле није поднета ни једна понуда.  

Поступак прикупљања понуда јавним огласом 
сматра се успелим, ако је приспела најмање једна 
благовремена и потпуна понуда.  

Најповољнијом понудом се сматра понуда са 
највећом понуђеном ценом. 

Уколико се на оглас пријави два или више 
учесника и понуде исту цену за отуђење или давање у 
закуп грађевинског земљишта, земљиште ће се отуђити 
односно дати у закуп тако што ће Комисија дати 
могућност учесницима да се одмах писмено изјасне и 
понуде нову цену за земљиште које се отуђује или даје 
у закуп. 

Поступак јавног отварања понуда завршава се 
након отварања и разматрања свих приспелих понуда.  
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Члан 26.  
 

У случају ометања рада Комисије у поступку 
јавног отварања понуда, сходно се примењују одредбе 
члана 17. ове Одлуке.  

 
Члан 27.  

 
Записник о поступку јавног отварања понуда 

потписују сви чланови Комисије, лице које води 
записник и присутни подносиоци понуда, односно 
њихови овлашћени заступници.  

Пре потписивања записника из става 1. овог члана 
на захтев присутних подносилаца понуда, односно 
њихових овлашћених заступника у записник се могу 
унети евентуалне примедбе на поступак јавног 
отварања понуда.  

 
Члан 28.  

 
По обављеном поступку јавног отварања понуда 

Комисија доноси одлуку којом предлаже Скупштини 
доношење решења о отуђењу или давању у закуп 
грађевинског земљишта. 

Записник са одлуком  из става 1. овог члана у року 
од 8 дана од јавног отварања понуда, Одељење за 
инвестиције, привреду  и заштиту животне средине 
доставља Одељењу за стамбено комуналне и 
имовинско правне послове,  ради припреме за седницу 
Скупштине. 

 
Члан 29.  

 
Одредбе члана 20. и 21. ове Одлуке које се односе 

на садржину решења и уговора, примењују се и у 
поступку отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта прикупљањем понуда јавним огласом. 

 
3. Непосредна погодба 

 
Члан 30.  

 
Грађевинско земљиште може се отуђити или дати у 

закуп непосредном погодбом, у случају:  
1. изградње објеката за потребе обављања послова 

из надлежности државних органа и организација, 
органа јединица територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, као и других објеката у јавној својини,  

2. исправке граница суседних катастарских 
парцела,  

3. формирања грађевинске парцеле у складу са 
чланом 70. Закона о планирању и изградњи,  

4. отуђења из  члана 99. став 10. и 12. односно 
давања у закуп из члана 86. Закона о планирању и 
изградњи,  

5. споразумног давања земљишта ранијем власнику 
непокретности која је била предмет експропријације, у 
складу са прописима о експропријацији.  

6. отуђења неизграђеног земљишта у поступку 
враћања одузете имовине и обештећења у складу са 
посебним законом, 

7. размена грађевинског земљишта у случају 
расељавања породичног стамбеног објекта који се 

налази на нестабилном терену са активним 
геодинамичким процесом који узрокује померање тла, 

8. отуђења грађевинског земљишта другом сувла-
снику на истој непокретности, по праву прече 
куповине, у складу са законом којим се уређују основе 
својинскоправних односа и промет непокретности, 

9. размене грађевинског земљишта. 
 

Члан 31.  
 

Заинтересовано лице захтев за отуђење или давање 
у закуп грађевинског земљишта из претходног члана 
ове Одлуке, подноси Комисији из члана 9.ове одлуке, а 
преко Одељења за инвестиције,привреду и заштиту 
животне средине Градске управе града Крушевца.  

Стручне и административне послове за Комисију 
обавља Одељења за инвестиције,привреду и заштиту 
животне средине. 

Одељење за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине прибавља податке о тржишној цени 
грађевинског земљишта од пореске управе. Подносилац 
захтева је дужан да се у року од 8 дана од дана пријема 
обавештења о тржишној цени, писаном изјавом изјасни 
да прихвата услове отуђења и да ли је сагласан са 
тржишном ценом. У случају да се подносилац захтева у 
наведеном року не изјасни или изјави да не прихвата 
цену, сматраће се да је одустао од поднетог захтева. 

 Комисија утврђује основаност поднетог захтева и 
доноси одлуку којом предлаже Скупштини да донесе 
решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског 
земљишта непосредном погодбом.  

Одлуку из претходног става овог члана са писаним 
изјашњењем подносиоца захтева Одељење за 
инвестиције,привреду и заштиту животне средине 
доставља Одељењу за стамбено-комуналне и 
имовинско-правне послове Градске управе, ради 
припреме за седницу Скупштине. 

Решење о отуђењу или давању у закуп 
непосредном погодбом доноси Скупштина. 

На основу решења из става 6. овог члана закључује 
се у року од 30 дана од дана доношења решења, уговор 
са Градоначелником, који закључује уговор у име 
Града Крушевца, а стручне послове припреме уговора 
врши Одељење за  инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине. 

У погледу садржине решења и уговора о отуђењу 
односно давање у закуп грађевинског земљишта 
непосредном погодбом примењују се одредбе члана 
20.и 21. ове Одлуке. 

Уколико Комисија у поступку утврди да нису 
испуњени услови за отуђење односно давање у закуп 
грађевинског земљишта, доноси одлуку којом предлаже 
Одељењу за стамбено комуналне и имовинско правне 
послове Градске управе Крушевац да донесе решење о 
одбијању захтева. 

На решење из претходног става овог члана може се 
изјавити жалба Градском већу града Крушевца у року 
од 15 дана од дана пријема истог. 

Одлука Градског већа донета у поступку одлу-
чивања по жалби је коначна. 
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Члан 32.  
 

Ако је земљиште од ранијег корисника прибављено 
без накнаде, из разлога што је то земљиште ранији 
корисник отуђио бесправном грдитељу (бесправни 
промет земљишта), неће се наплаћивати накнада за 
земљиште власнику бесправно изграђеног објекта, у 
поступку одређивања земљишта за редовну употребу и 
отуђења грађевинског земљишта непосредном 
погодбом из члана 30. став 1. тачка 3. ове Одлуке. 

 
4. Размена грађевинског земљишта  

 
Члан 33.  

 
Размена грађевинског земљишта између Града 

Крушевца и других носилаца права својине на 
грађевинском земљишту врши се изузетно, 
непосредном погодбом по тржишним условима. 

Предлог за размену грађевинског земљишта 
заинтересовано лице подноси Одељењу за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове Градске 
управе. Одељење утврђује основаност размене, да ли је 
размена у интересу Града Крушевца, да ли је у складу 
са Планским документом и цени оправданост и 
целисходност размене. Уколико се утврди да је размена 
у интересу Града утврђује се тржишна вредност 
грађевинског земљишта које је предмет 
размене.Тржишну вредност грађевинског земљишта 
утврђује пореска управа. 

Образложени предлог за размену земљишта 
Одељење доставља Градском већу на разматрање и 
упућивање предлога решења Скупштини града. 

На основу решења Скупштине града закључује се 
уговор о размени грађевинског земљишта, који у име 
Града Крушевца закључује Градоначелник и исти се 
оверава код јавног бележника.  

Уговор из става 4. овог члана закључује се по 
претходно прибављеном мишљењу Градског право-
бранилаштва.  

 
5. Прибављање грађевинског земљишта  

 
Члан 34.  

 
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта 

у јавну својину Града Крушевца за потребе уређења 
површина јавне намене, може се изузетно спровести 
споразумом са власником грађевинског земљишта. 

Поступак за прибављање земљишта покреће се по 
захтеву градског правобранилаштва, а на иницијативу 
јавног предузећа коме је поверено уређење конкретне 
површине јавне намене. 

Захтев из претходног става овог члана мора бити 
потписан и од стране власника непокретности. Уз 
захтев се доставља извод из листа непокретности и 
информација о локацији за конкретну парцелу 
(формирана грађевинска парцела у складу са  Планским 
документом) са предлогом за решавање имовинских 
односа. Захтев за покретање поступка подноси се 
Одељењу за стамбено-комуналне и имовинско-правне 
послове Градске управе.   

Одељење спроводи поступак у коме  се подносилац 
захтева и власник непокретности изјашњавају о 
поднетом захтеву. 

Кад Одељење утврди да су се странке сагласиле са 
предлогом за закључење споразума, онда прибавља 
тржишну вредност непокретности од пореске управе, 
сачињава предлог Одлуке о прибављању који доставља 
Градском већу на разматрање и упућивање Скупштини 
на усвајање. 

Уговор у име и за рачун Града закључује 
Градоначелник и исти се оверава код јавног бележника.  

Уговор из става 6. овог члана закључује се по 
претходно прибављеном мишљењу Градског право-
бранилаштва.  

 
III - ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 

ЗАКУПНИНА  
 

Члан 35.  
 

Цену грађевинског земљишта, односно закупнину 
плаћа лице које је прибавило грађевинско земљиште у 
својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп 
у поступку утврђеном овом Одлуком.  

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта 
јавним надметањем, прикупљањем понуда јавним 
огласом, или цена земљишта за отуђење непосредном 
погодбом одређиваће се према тржишној вредности 
земљишта за сваку конкретну грађевинску парцелу, у 
зависности од површине парцеле,опремљености и 
положаја парцеле, намене и површине објекта, раније 
постигнутих цена и других параметара.  

Тржишну вредност грађевинског земљишта за 
сваку кокретну грађевинску парцелу, утврђује пореска 
управа. 

 
Члан 36.  

 
Лице које је у складу са Законом и овом Одлуком 

прибавило грађевинско земљиште у својину или је 
добило земљиште у закуп, дужно је да исплати 
утврђену цену грађевинског земљишта односно 
закупнину у целости на дан закључења уговора о 
отуђењу односно закупу грађевинског земљишта.  

  
IV - ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ПРЕСТАНАК 
ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 
Члан 37.  

 
Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште 

у својину, односно у закуп, не закључи уговор у року 
од 30 дана од дана доношења решења о 
отуђењу,односно закупу грађевинског земљишта, 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине  покреће поступак за поништај решења из 
члана 10. ове Одлуке. 

Решење о поништају решења о отуђењу односно 
давању у закуп грађевинског земљишта доноси 
Скупштина на предлог Одељења за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове.  
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Против решења из става 2. овог члана може се 
покренути управни спор, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  

У случају из става 1. овог члана не врши се 
повраћај средстава која су дата на име гарантног износа 
за учешће у поступку отуђења, односно давања у закуп 
грађевинског земљишта.  

 
Члан 38.  

 
Закуп грађевинског земљишта престаје истеком 

уговореног рока.  
Закуп грађевинског земљишта престаје пре 

уговореног рока ако закупац:  
1. користи грађевинско земљиште противно 

намени за коју му је дато,  
2. у року од једне године од дана закључења 

уговора о закупу грађевинског земљишта не приведе 
земљиште намени.  

Решење о престанку закупа из става 2. овог члана 
доноси Скупштина, на предлог Одељења за стамбено-
комуналне и имовинско-правне послове и иницијативу 
Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средине..  

Против решења из става 3. овог члана може се 
покренути управни спор, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  

 
Члан 39.  

 
Ако закуп престане на основу члана 38. став 2.  ове 

Одлуке закупац има право на повраћај уплаћеног 
износа закупнине у номиналном износу без камате 
(сразмерно периоду коришћења), умањеног за 20% на 
име трошкова поступка давања у закуп грађевинског 
земљишта.  

Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-
правне послове утврђује износ средстава који се враћа 
у складу са ставом 1. овог члана и обрачун износа чини 
саставни део решења о поништају.  

 
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 40.  

 
Поступци  отуђења  и давања у закуп грађевинског 

земљишта, који су започети пре ступања на снагу ове 
Одлуке,односно који су започети до ступања на снагу 
Закона о изменама и допунама Закона о планирању и 
изградњи (Сл.гласник РС бр. 83/18), окончаће се по 
одредбама  Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 3/17-пречишћен текст, 5/17 и 9/17). 

Поступци за одређивање земљишта за редовну 
употребу који су започети пре ступања на снагу ове 
Одлуке,односно који су започети до ступања на снагу 
Закона о изменама и допунама закона о планирању и 
изградњи(Сл.гласник РС бр.83/18), а заинтересовано 
лице није поднело захтев за отуђење грађевинског 
земљишта, поступак отуђења и одређивања земљишта за 
редовну употребу окончаће се по одредбама  Закона о  
планирању и изградњи(Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14 и 145/14) и Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 3/17-пречишћен текст, 5/17 и 9/17). 

 
Члан 41.  

 
Комисија за отуђење и давање у закуп грађе-

винског земљишта образована решењем Скупштине 
града Крушевца I бр.463-158/2016 од 26.09.2016.године 
наставља са радом. 

 
Члан 42.  

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта ("Службени лист града Крушевца", бр. 3/17-
пречишћен текст, 5/17 и 9/17).  

 
Члан 43. 

  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-244/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 

 

375 
На основу члана 6. став 8. и 9. члана 7а  став 2. 

Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС “ бр. 
26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 
78/11,57/12, 47/13, 68/14, 95/18), члана 33. став 3. тачка 
1. измена Закона („Службени гласник РС“ бр. 95/18)  
који није ушао у интегрисани текст и члана 19. Статута 
Града Крушевца (''Службени лист града Крушевца'' бр. 
8/08, 5/11 и 8/15  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ  

КВАДРАТНОГ МЕТРА ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. 
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1.  

 
Овом одлуком утврђује се просечна цена квадратног 

метра другог земљишта за утврђивање пореза на 
имовину за 2019. годину на територији града Крушевца. 

 
Члан 2.  

 
Просечна цена квадратног метра другог земљишта 

за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на 
територији Града Крушевца у ТРЕЋОЈ и  ЧЕТВРТОЈ 
зони износи: 

 
1) друго земљиште  ............................ 42,90 динара 
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Члан 3. 
 

Ову одлуку објавити у Службеном листу града 
Крушевца и на интернет страни www.krusevac.rs 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а 
примењиваће се од  01.01.2019. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 436-2/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
376 
На основу члана 6а. став 4. и 6. Закона о порезима 

на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 
68/14, 95/18), члана 33. став 2. измена Закона 
(„Службени гласник РС“, бр. 95/18) који није ушао у 
интегрисани текст и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ СЕ 
КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, 
САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА, У 
ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО 

ЗЕМЉИШТЕ ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА 
НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Неизграђено грађевинско земљиште на територији 

града Крушевца које се користи искључиво за гајење 
биљака, односно садног материјала, односно шума, за 
сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. 
годину, разврстава се у пољопривредно, односно у 
шумско земљиште. 

 
Члан 2. 

 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и на интернет страни www.krusevac.rs 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а 
примењиваће се од 01.01.2019. године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 436-3/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

377 
На основу члана 104. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС“ 
број 88/17), члана 2. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа 
и акта о мрежи јавних основних школа (,,Сл.гласник 
РС“, број 21/18), и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Сл.лист града Крушевца“, број 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
25.12.2018. године донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се број, структура и 
просторни распоред јавних предшколских установа на 
територији града Крушевца (у даљем тексту: мрежа 
предшколских установа). 

 
Члан 2. 

 
На територији града Крушевца, делатност 

предшколског васпитања и образовања обавља 
Предшколска установа  "Ната Вељковић" у Крушевцу, 
ул. Босанска бр. 21 (у даљем тексту: Предшколска 
установа). 

 
Члан 3. 

 
Мрежу Предшколске установе чине: 
- објекти Установе (у седишту и објектима ван 

седишта Установе), 
- простори у основним школама (у седишту и 

издвојеним одељењима школе) и 
- други простори прилагођени за обављање 

делатности Установе. 
 

Члан 4. 
 

Предшколска установа у објектима и просторима 
које користи у оквиру своје делатности развија и 
остварује програме предшколског васпитања и 
образовања, и то: 

- програме неге и васпитања деце узраста од 6 
месеци до 3 године старости; 

- програм предшколског васпитања и образовања 
деце од 3 године до укључивања у програм припреме за 
школу; 

- припремни предшколски програм и  
- различите облике и програме васпитно-обра-

зовног рада. 
 

Члан 5. 
 

Предшколска установа обавља своју делатност: 
 
1. У Крушевцу: 
а) у објекту  

http://www.krusevac.rs/
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1. "Невен"у Крушевцу, Босанска 21 за подручје 
МЗ "Деспот Стефан Лазаревић", ,,Прва месна 
заједница'', "Центар" и део МЗ "Бивоље". У вртићу се 
остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  од 
шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
шеснаест . 

 
2. "Звончић"у Крушевцу, Јована Дучића бр. 7 за 

подручје МЗ "Прва месна заједница" и део МЗ "Деспот 
Стефан Лазаревић" и МЗ "Бивоље". У вртићу се 
остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  од 
шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
осам. 

 
3. "Лабуд“ у Крушевцу, Војводе Степе 18 за 

подручје МЗ "Мало Головоде" и део МЗ "Прва месна 
заједница". У вртићу се остварују: програм  неге и 
васпитања деце узраста  од шест месеци до три године 
старости, програм предшколског васпитања и 
образовања деце од три године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (целодневни и полудневни облик рада), 
различити програми и облици у полудневном трајању. 
Организација рада са децом: васпитне групе (које могу 
бити формиране за децу истог или различитог узраста). 
Капацитет (број група):девет . 

 
4. „Пчелица“ у Крушевцу, Живорада Пауновића 

10, за подручје МЗ "Прва месна заједница" и МЗ 
"Расадник". У вртићу се остварују: програм  неге и 
васпитања деце узраста  од шест месеци до три године 
старости, програм предшколског васпитања и 
образовања деце од три године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (целодневни и полудневни облик рада), 
различити програми и облици у полудневном трајању. 
Организација рада са децом: васпитне групе (које могу 
бити формиране за децу истог или различитог узраста). 
Капацитет (број група): дванаест. 

 
5. „Наша радост“ у Крушевцу, Слатинска 14 за 

подручје  МЗ Расадник" и део МЗ "Багдала". У вртићу 
се остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  
од шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 

васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група):девет . 

 
6.  „Сунце“ у Крушевцу, Слатинска 14 за подручје  

МЗ Расадник" и део МЗ "Багдала". У вртићу се 
остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  од 
шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група):три  

 
7. "Лептирић" у Крушевцу, Ћирила и Методија 5, 

за подручје МЗ "Веселин Николић" и МЗ "Багдала". У 
вртићу се остварују: програм  неге и васпитања деце 
узраста од шест месеци до три године старости, 
програм предшколског васпитања и образовања деце од 
три године до укључивања у програм припреме за 
школу и припремни предшколски програм (целодневни 
и полудневни облик рада), различити програми и 
облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитне групе (које могу бити формиране за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): девет. 

 
8. "Лане" у Крушевцу, Слатинска 14 за подручје  

МЗ ,,Расадник" и део МЗ "Багдала". У вртићу се 
остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  од 
шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
три. 

 
9. „Дечји клуб“ у Крушевцу, Обилићева 60 за 

подручје  МЗ ,,Центар'',  ,,Веселн Николић'' и део МЗ 
"Прва месна заједница". У вртићу се остварују: програм  
неге и васпитања деце узраста  од шест месеци до три 
године старости, програм предшколског васпитања и 
образовања деце од три године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (целодневни и полудневни облик рада), 
различити програми и облици у полудневном трајању. 
Организација рада са децом: васпитне групе (које могу 
бити формиране за децу истог или различитог узраста). 
Капацитет (број група): три. 

 
10. "Колибри" у Крушевцу, Нова Балшићева 6,  за 

подручје дела МЗ "Цар Лазар". У вртићу се остварују: 
програм  неге и васпитања деце узраста  од шест 
месеци до три године старости, програм предшколског 
васпитања и образовања деце од три године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни и 



   30                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                                  26.12.2018.  

 

полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
седам. 

 
11."Бисери" у Крушевцу, Сликара Миловановића 

2, за подручје дела МЗ "Лазарица" и МЗ "Цар Лазар". У 
вртићу се остварују: програм  неге и васпитања деце 
узраста  од шест месеци до три године старости, 
програм предшколског васпитања и образовања деце од 
три године до  укључивања у програм припреме за 
школу и припремни предшколски програм (целодневни 
и полудневни облик рада), различити програми и 
облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитне групе (које могу бити формиране за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): девет. 

 
12. "Голуб мира" у Крушевцу, Др. Салка 2, за 

подручје МЗ "Уједињене нације". У вртићу се 
остварују: програм  неге и васпитања деце узраста  од 
шест месеци до три године старости, програм 
предшколског васпитања и образовања деце од три 
године до до укључивања у програм припреме за школу 
и припремни предшколски програм (целодневни и 
полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
девет. 

 
13. "Владо Јурић" у Крушевцу, Липљанска 7,  за 

подручје МЗ "Пакашница". У вртићу се остварују: 
програм  неге и васпитања деце узраста  од шест 
месеци до три године старости, програм предшколског 
васпитања и образовања деце од три године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): три. 

 
14. У Мудраковцу, ул Блаже Думовића 66, за 

насељено место Мудраковац.У објекту се остварују 
програм предшколског васпитања и образовања деце од 
3 године до укључивања у програм припреме за школу 
и припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): четири. 

 
15. У Читлуку, ул. Ратка Пешића бб, за насељена 

места Читлук, Кошеви и Бегово Брдо.  У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године  до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 

истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
четири. 

 
б) у објектима школа  - прилагођени простори: 
 
1. У ОШ ,,Вук Караџић“ програм предшколског 

васпитања и образовања деце од три године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): четири. 

 
2. У ОШ ,,Јован Поповић“ програм предшколског 

васпитања и образовања деце од три године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (целодневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

 
3. У Паруновцу, за насељена места Паруновац, 

Пасјак, Бован и Капиџија у просторијама ОШ 
„Владислав Савић Јан“. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитне групе 
(које могу бити формиране за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): две. 

 
4. У Гаглову, у просторијама ОШ „Владислав 

Савић Јан“ у издвојеном одељењу у Гаглову. У објекту 
се остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 

 
5. У Малом Шиљеговцу,у просторијама ОШ 

„Владислав Савић Јан“ у издвојеном одељењу у  Малом 
Шиљеговцу. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 

 
6. У Текијама, у просторијама ОШ ,,Владислав 

Савић Јан“, издвојено одељење у селу Текије, за 
насељена места Текије и Добромир. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
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у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 

 
7. У Макрешану, у просторијама ОШ „Бранко 

Радичевић“. У објекту се остварују програм пред-
школског васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

 
8. У Дедини, у објекту ОШ ,, Бранко Радичевић". У 

објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада),  различити програми 
и облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста).  Капацитет (број 
група): једна. 

 
9. У Бивољу, у објекту ОШ „Бранко Радичевић“. У 

објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитне групе (које могу бити формиране за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): две. 

 
10. У Великом Головоду,у просторијама ОШ 

„Јован Јовановић Змај“. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада),  различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 

 
11. У Кобиљу,у просторијама ОШ „Јован Јова-

новић Змај“ Крушевац, издвојено одељење у Кобиљу. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада),  различити програми 
и облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 

 
12. У Станцима, у просторијама ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ издвојено одељење у селу Станци. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 

децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 

 
13. У Глободеру, у просторијама ОШ ,,Свети 

Сава˝, Читлук-издвојно одељење Глободер, У објекту 
се остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 

 
14. У Мачковцу, у просторијама ОШ „Свети Сава“  

Читлук, у издвојеном одељењу у Мачковцу. У објекту 
се остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста).. Капацитет (број група): 
једна. 

 
15. У Великим Купцима, у просторијама ОШ 

„Кнез Лазар“ Велики Купци, за насељена места Велики 
Купци, Штитаре, Гркљане и Мали Купци.  У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 

 
16. У Мајдеву, у просторијама ОШ „Кнез Лазар“ 

Велики Купци, издвојено одељење у Мајдеву. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 

 
17. У Себечевцу, у просторијама ОШ ,,Кнез 

Лазар“, Велики Купци. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

 
18. У Ћелијама, у просторијама ОШ ,,Кнез Лазар“, 

Велики Купци издвојено одељење у селу Ћелије. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
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програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада) , различити програми 
и облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 

 
19. У Јасици, у објекту ОШ „Станислав Бинички“ 

Јасика, за насељена места Јасика и Гавез. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитне групе (које могу бити формиране за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
две. 

 
20. У Кукљину, у просторијама ОШ „Станислав 

Бинички“, издвојено одељење у Кукљину. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 

 
21. У Шанцу, у просторијама  ОШ „Станислав 

Бинички“, издвојено одељење у Шанцу. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 

 
22. У Великој Крушевици,у просторијама ОШ 

„Станислав Бинички“ издвојено одељење у Великој 
Крушевици. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 

 
23. У Срњу, у просторијама ОШ „Станислав 

Бинички“, издвојено одељење у Срњу. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 

 

24. У Каонику, у просторијама ОШ „Велизар 
Станковић Корчагин“, Велики Шиљеговац, издвојено 
одељење у Каонику, за насељена места Каоник и Јошје. 
У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

 
25. У Сушици, у просторијама ОШ „Велизар 

Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац, издвојено 
одељење у Сушици, за насељена места Сушица, 
Позлата и Црквина. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада) , различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

 
26. У Великом Шиљеговцу, у просторијама  ОШ 

„Велизар Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац, за 
насељена места Велики Шиљеговац и Бојинце. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитне групе (које могу бити формиране за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): две. 

 
27. У Рибару, у просторијама ОШ „Велизар 

Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац, издвојено 
одељење у Рибару, за насељена места Рибаре, Мало 
Крушинце, Росица, Зубовац, Рибарска Бања и Бољевац. 
У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 

 
28. У Гревцима, у просторијама ОШ „Велизар 

Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац, издвојено 
одељење у селу Гревци,за насељена места Гревци и 
Бољевац. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

 
29. У Беласици, у просторијама ОШ „Велизар 

Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац, издвојено 
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одељење у селу Беласица, за насељена места Беласица, 
Срндаље, Мала Река. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

 
30. У Великим Крушинцима, у просторијама ОШ 

„Велизар Станковић Корчагин“, издвојено одељење у 
селу Велико Крушинце, за насељена места Велико 
Крушинце и Рлица. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни  предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

 
31. У Ђунису, у просторијама ОШ „Велизар 

Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 

 
32. У Крвавици,у просторијама ОШ „Васа 

Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у Крвавици. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада) , различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 

 
33. У Падежу, у просторијама ОШ „Васа Пелагић“ 

Падеж. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 

 
34. У Глобару, у просторијама ОШ „Васа 

Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у Глобару. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 

децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 

 
35. У  Шашиловцу, у просторијама ОШ ,,Васа 

Пелагић“ Падеж. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.   Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

 
36.  У Вратарима, у просторијама ОШ ,,Васа 

Пелагић“ Падеж издвојено одељење у селу Вратаре. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група):једна. 

 
37. У  Љубави, у просторијама ОШ „Брана 

Павловић“ Коњух, издвојено одељење у Љубави. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група):  једна. 

 
38. У Лазаревцу, у просторијама ОШ „Брана 

Павловић“ Коњух, издвојено одељење у Лазаревцу. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада) , различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна . 

 
39. У Белој Води, у просторијама ОШ ,,Брана 

Павловић“ Коњух, издвојено одељење у Белој Води. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада) , различити програми 
и облици у полудневном трајању. Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група):једна . 

 
40. У Каменару, у просторијама ОШ „Брана 

Павловић“ Коњух, у издвојеном одељењу у Каменару. 
У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
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рада) , различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 

 
41. У Коњуху, у просторијама ОШ „Брана 

Павловић“. У објекту се остварују програм предшкол-
ског васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада) , различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група):једна. 

 
42. У Горњем Степошу, у просторијама ОШ 

„Деспот Стефан“ Горњи Степош. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада) , различити програми и 
облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста).  Капацитет (број 
група): једна. 

 
43. У Јабланици, у просторијама ОШ „Деспот 

Стефан“ Горњи Степош, у издвојеном одељењу у 
Јабланици,за насељена места Јабланица, Шогољ, 
Витановац и Мали Купци. У објекту се остварују 
програм предшколског васпитања и образовања деце од 
3 године до укључивања у програм припреме за школу 
и припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група):  једна. 

 
44. У Наупару, у просторијама ОШ „Деспот 

Стефан“ Горњи Степош, у издвојеном одељењу у  
Наупару. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 

 
45. У Мешеву, у просторијама ОШ „Жабаре“ 

Жабаре, у издвојеном одељењу у Мешеву. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 

 
46. У Жабару, у просторијама ОШ „Жабаре“ 

Жабаре. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 

укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста).  Капацитет (број група): једна. 

 
47. У Лукавцу, у просторијама ОШ „Жабаре“ 

Жабаре, у издвојеном одељењу у Лукавцу. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању.  Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста). Капацитет (број група): 
једна. 

 
48. У Пепељевцу, у просторијама  ОШ ,,Жабаре“ 

Жабаре, у издвојеном одељењу у Пепељевцу. У објекту 
се остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу 
истог или различитог узраста).  Капацитет (број група): 
једна. 

 
49. У Дворану, у просторијама ОШ „Страхиња 

Поповић“ Дворане, за насељена места Дворане, Петина, 
Ловци и Пољаци. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

 
50. У Сеземчи, у просторијама ОШ „Страхиња 

Поповић“ Дворане,у издвојеном одељењу у Сеземчи. У 
објекту се остварују програм предшколског васпитања 
и образовања деце од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу и припремни предшколски 
програм (полудневни облик рада), различити програми 
и облици у полудневном трајању.  Организација рада са 
децом: васпитна група (која може бити формирана за 
децу истог или различитог узраста). Капацитет (број 
група): једна. 

 
51. У Здравињу, у просторијама ОШ „Страхиња 

Поповић“ Дворане, у издвојеном одељењу у Здравињу. 
У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању. Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 
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52. У Модрици, у просторијама ОШ „Страхиња 
Поповић“, Дворане издвојено одељење у селу 
Модрици. У објекту се остварују програм 
предшколског васпитања и образовања деце од 3 
године до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група):једна. 

 
53. У Трмчару,у просторијама  ОШ „Драгомир 

Марковић“ Крушевац, у издвојеном одељењу у 
Трмчару. У објекту се остварују програм предшколског 
васпитања и образовања деце од 3 године до 
укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм (полудневни облик 
рада), различити програми и облици у полудневном 
трајању.  Организација рада са децом: васпитна група 
(која може бити формирана за децу истог или 
различитог узраста). Капацитет (број група):једна. 

 
54. У  Ломници, у просторијама ОШ ,,Драгомир 

Марковић“, издвојено одељење у Ломници. У објекту се 
остварују програм предшколског васпитања и 
образовања деце од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу и припремни предшколски програм 
(полудневни облик рада), различити програми и облици 
у полудневном трајању. Организација рада са децом: 
васпитна група (која може бити формирана за децу истог 
или различитог узраста). Капацитет (број група): једна. 

Припадност група матичним вртићима у насе-
љеним местима Мудраковац и Читлук, као и група у 
прилагођеним просторима у објектима школа, утврђује 
се Годишњим планом рада Установе. 

 
Члан 6. 

 
Исхрану деце у облицима рада из ове Одлуке 

организује и спроводи кухиња "Пионир"  Установе 
"Ната Вељковић" Крушевац. 

Различити облици и програми васпитно-
образовног рада из члана 18. Закона о предшколском 
васпитању и образовању одвијаће се у полудневном 
трајању у седишту и ван седишта Установе, у складу са 
Годишњим планом рада Установе. 

 
Члан 7. 

 
Услуге породици и деци остварују се кроз 

Саветовалиште за родитеље/друге законске заступнике 
и рад ,,Луткарске радионице''. 

 
Члан 8. 

 
Васпитно-образовни рад са децом на болничком 

лечењу организује се у посебној просторији на Дечјем 
одељењу Опште болнице Крушевац. 

 
Члан 9. 

 
Предшколска установа ће Годишњим планом рада 

и Предшколским програмом  утврђивати број група, 

врсте и број сати програма које ће  реализовати у 
школској години, у складу са Законом, прописаним 
критеријумима, потребама деце и родитеља/ других 
законских заступника и финансијским могућностима 
града Крушевца 

 
Члан 10. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука о мрежи Установе за предшколско васпитање, 
образовање и исхрану деце "Ната Вељковић" Крушевац 
("Сл. лист града  Крушевца”, број 5/11). 

 
Члан 11. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у  "Службеном листу града  Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-458/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 

 
 
378 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије" бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18) 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 25.12.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о оснивању Савета за безбедност града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 15/16), 
члан 3.  мења се и гласи: 

 
"Члан 3. 

 
Савет има 15 чланова који се бирају из реда 

представника локалне самоуправе, полицијских и 
правосудних органа, здравствених, социјалних, 
образовних установа и Војске Србије – Гарнизон 
Крушевац." 

 
Члан 2. 

 
Члан 10. мења се  и гласи:  
 

"Члан 10. 
 

Стручне и администитивно-техничке послове за 
потребе Савета обављаће Одељење за послове одбране 
и ванредне ситуације Градске управе града Крушевца." 
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Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца.“ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-1223/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
379 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука 
УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 
145/14 и 83/2018), чл. 11, 36, 61, 67. и 85. Одлуке о 
уређењу града ("Сл. лист града Крушевца "бр. 8/12 и 
10/12) и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевац" бр. 8/08, 5/11 и 8/15)   

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА РАЗМЕШТАЈА МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

 И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА  

И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ  

ПОВРШИНАМА 
 
I - У Плану размештаја мањих монтажних и других 

објеката и уређаја на јавним површинама ("Сл. лист 
града Крушевцa", бр. 9/15) тачка 3.6 рекламне ознаке  
став 1. мења се и гласи: 

"Рекламне ознаке су рекламни панои (билборди), 
лед билборди и рекламне табле на стубовима јавног 
осветљења." 

 
II  -  После тачке 3.6.1. додаје се подтачка која 

гласи: 
 
"3.6.1.1. ЛЕД БИЛБОРДИ 
 
ЛЕД БИЛБОРДИ - представљају дигиталне 

дисплеје за визуелно информисање и оглашавање са 
стубним екранима, постављеним на утврђеним 
локацијама и Мрежног информативног центра 
повезаних у једну целину. 

Умрежавање свих елемената оваквог Рекламно 
информационог система изводи се оптичким каблом 
ИЛИ "WI-FI" са акцентом на постизање максималног 
нивоа заштите података. 

Оптималне величине ЛЕД екрана-панела износе 
4,0 х3,0м и 6,0 х3,0м. Ове димензије у мањој мери могу 
бити различите од прибављених и монтираних имајући                        
у виду расположивост истих на тржишту у тренутку 
набавке. 

Управљање и контрола системом мора бити 
остварена тако да обезбеђује максималну безбедност и 
неометаност заштићеног сервера. 

Начин функционисања Рекламно информационог 
система /РИС/ дефинише се уговором и гаранцијама 
испоручиоца. 

РИС може бити подељен у независно управљане 
групе у зависности од локације, величине, техничких 
ограничења  или неког другог критеријума, све у циљу 
ефикасније управљања мрежом. 

Софтверско решење мора да пружи тренутну 
могућност измене или обуставе "блокова, фајлова или 
спотова" такође и тренутни прекид-обуставу емитовања 
појединачних елемената, група или целе мреже.  

Софтвер треба да обезбеди контролу свих фајлова  
који ће бити емитовани на мрежи тако што ће према 
унапред дефинисаним критеријумима тражити 
одобрење руководиоца мреже, измену фајла или 
његово одбијање.  

Градска управа ће као коначни наручиоц 
дефинисати све тражене карактеристике елемената 
система, као и софтвера са условима који морају бити 
испуњени у складу са захтевима употребе у току 
експлоатације истог.  

 
Табела са утврђеним локацијама и ценама на 

месечном нивоу: 
 

Групација 
1 

"Диспанзер" ЛБ1 један 

 
1532/4  

КО  
Крушевац 

 

60.000 дин. 
 

Групација 
2 

"Меркур" ЛБ2 један 

 
220/8 
КО 

Крушевац 
 

60.000 дин. 
 

Групација 
3 

"Коцка" ЛБ3 један 

 
810 
КО  

Крушевац 
 

80.000 дин. 
 

Групација 
4 

"Аеродром" ЛБ4 један 

 
2637/1 

КО  
Крушевац 

 

50.000 дин. 

Групација 
5 

"Обилазница
- Савска" 

ЛБ5 један 

 
2569 
КО 

Бивоље 
 

50.000 дин. 

Групација 
6 

"СДК" ЛБ6 један 

 
1656 
КО  

Крушевац 
 

70.000 дин. 

Групација 
7 

"Костур-
ница" 

ЛБ7 један 

 
2343/1 

КО  
Крушевац 

 

60.000 дин. 
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Локације за постављање Лед Билборда дате су у 

графичком прилогу који је саставни део измењеног и 

допуњеног Плана. Могућа су мања местимична одсту-

пања приликом постављања због специфичности и 

сложености услова микролокација.“ 

 

III - У тачки 5.6.3. РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ НА 

СТУБОВИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, став 3 мења се и 

гласи: 

 

„Локације за постављање рекламних паноа и 

рекламних табли дају се на период од пет година.“ 

 

V -  Мења се графички део Плана тако што се иза 

листа 20 УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ- 

БИЛБОРДИ додају листови 1-7 "ЛЕД БИЛБОРДИ". 

 

VI - Саставни део овe Oдлуке чине графички 

прилози за постављање покретних објеката, рекламних 

паноа и табли на јавним површинама. 

 

VII - Ову Одлука  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном листу града 

Крушевца”. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 352-1689/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
380 
На основу члана 93. и 94. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 
83/18), Правилника о садржини, поступку и начину 
доношења програма уређивања грађевинског земљишта 
(''Сл. гласник РС'' бр. 27/15), члана 20. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14, 
101/16), и члана 19. Статута града Крушевца (''Сл. лист. 
града Крушевца'', бр. 8/08, 5/11, 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018.  године, донела је 

 
 

П Р О Г Р А М   
 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
2019. ГОДИНУ 

 
Програм уређивања грађевинског земљишта за 

2019. годину обухвата:  
 активности на припремању грађевинског 

земљишта (решавање имовинско - правних односа, 
прибављање земљишта, израда  планских и  
урбанистичко -  техничких докумената, геодетских и 
других подлога и други потребни радови)  

 радове на  комуналном опремању земљишта 
који се односе на саобраћајне површине, уређење 
слободних површина, област јавне расвете, систем 
водоснабдевања и канализације, друге објекте 
комуналне инфраструктуре, као и  

 одржавање јавних и комуналних функција. 
 
Основе за израду Програма су Стратегија 

одрживог развоја града Крушевца од 2011-2020 год, 
усвојени ГУП Крушевац 2025, усвојени планови 
генералне и детаљне регулације, планска и  
урбанистичко техничка докуменатација која је 
планирана за израду у 2019. години (табеларно 
приказана у оквиру Програма), стечене обавезе из 
области опремања и уређивања грађевинског 
земљишта, студије, анализе, пројекти, приоритети 
произашли из постојећег стања комуналне 
инфраструктуре у односу на потребе, као и приоритети 
произашли из захтева грађана, месних заједница и 
других заинтересованих субјеката.  

Програм уређивања грађевинског земљишта за 
2019. годину израђен је у складу са Законом о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/201 и 83/2018), Законом о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014, 101/2016), 
Законом о финансирању локалне самоуправе (''Сл. 
Гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/2013, 125/2014, 
95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017) и 
Предлогом Одлуке о буџету Града Крушевца за 2019. 
годину.  

Потребне податке за израду Програма уређивања 
грађевинског земљишта за 2019.год. доставили су 
имаоци јавних овлашћења за конкретне области.  
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САОБРАЋАЈНИЦЕ, УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ИНФРАСТРУКТУРА, ОПРЕМАЊЕ 

СЛОБОДНИХ ЛОКАЦИЈА, ЈАВНА РАСВЕТА И ДР. 

 

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

других инвеститора 

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  ПО СТРУКТУРИ  ПРОГРАМА 

I Инвестиције   774.108.677 

II Одржавање  383.500.000 

III Програм унапређења безбедности саобраћаја  5.818.000 

I+II+III Укупно  1.163.426.677 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ПРЕМА ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА 

I Средства из буџета Града Крушевца  901.769.941 

II Средства из Републике Србије  185.881.736 

III Учешће других инвеститора 75.775.000 

 I+II+III Укупно  1.163.426.677 

 

 

ДЕО 2.  Ванредна и додатна буџетска и друга средства 

 

I Укупно  737.187.000 

 

УКУПНА СРЕДСТВА  (ДЕО 1 + ДЕО 2) 

 

I Укупно  1.900.613.677 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕО  1 
 

улагања из одобрених средстава буџета и планираних  

удружених додатних средстава  
 

 

 

Инвестиције пренете из претходне године на реализацију у 2019. години 

Уговорене а незавршене инвестиције одн.  завршене инвестиције чија уговорена обавеза плаћања прелази у 

2019. годину 

   

Р.бр. Опис    Износ (РСД)  

1. Изградња Авантура парка на подручју излетишта „Јастребац“ 12.143.360 

2. Реконструкција топловодне мреже у Ул. Немањиној 7.477.508 

3. Реконструкција водоводне мреже у Ул. Немањиној 2.900.000 

 Укупно - Буџет Града Крушевца     22.520.868 
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А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

 А1. Планска документација  

 

 

Израда планске документације, израда катастарско топографских планова, израда елабората 

геодетских радова 

Р.бр. Назив планског документа 
Износ 

(РСД) 

1. ПГР Исток 3 

45.000.000 

2. ПГР Исток 4 

3. ПГР Исток 5 

4. ПДР Центар 1 

5. ПДР Мудраковац 3 

6. ПДР Мудраковац 4 

7. ПДР Стари Аеродром фаза 2 

8. ПДР Липовац 1 

9. ПДР Колонија Југ 

10. ПДР Хајдук Вељкова север 

11. ПДР Пионирски парк 

12. ПДР Железничка 2 

13. ПДР Железничка 3 

Укупно - буџет Града Крушевца 45.000.000 

 

 

 

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

набавка земљишта 
 

Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. 

Новопланиране приступне саобраћајнице из Ул. Партизанских курира 

(Бријанове) и Балканске ул. и за изградњу јавне гараже иза НСЗ и 

експропријација земљишта за улицу по ПДР „Центар 2“  

20.000.000 

2. 
Приступна саобраћајница и саобраћајне површине код локације „COOPER 

TIRE“  
2.500.000 

3. Улица Франше Депереа  1.000.000 

4. Мало Головоде (Ул. Сретењска) 1.500.000 

5. Регулација Гарског потока 17.000.000 

6. Источна обилазница    2.500.000 

7. ХИ Жупа - набавка земљишта  40.000.000 

8. Саобраћајница у индустријској зони (код предузећа “Арома”)   1.500.000 

9. Земљиште за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода 5.100.000 

10.  Дом војске - размена непокретности  7.200.000 

11. Остале локације 1.500.000 

12. 
Непотпуна експропријација земљишта - Колектор Б, Колектор Ц, Читлучки 

колектор  
1.730.000 

13. Ул. Змај Јовина  1.500.000 

Укупно - буџет Града Крушевца 103.030.000 
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А3. Пројектна документација са услугама стручног надзора 
 
Израда техничке документације и вршење услуга стручног надзора 

 

Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. 
Израда техничке документације, вршење услуга стручног надзора над 

реализацијом инвестиција  
15.000.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца  15.000.000 

 
 
 

ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (А1+А2+А3) 

  

Укупно - Буџет Града Крушевца  163.030.000 

 

 
Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Б1. Саобраћајнице 

 
Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. Изградња Улице Каницове  10.000.000 

2. Изградња Ул. Тимочке буне (2. фаза) 15.000.000 

3. Реконструкција Ул. Станка Ђорђевића (сокак Малинићи)  у Срњу  2.000.000 

4. Реконструкција Ул. Александровачке  и Ул. капетана Коче  18.000.000 

5. Реконструкција улице у Горњем Степошу 17.780.000 

6.  Реконструкција пута у Наупару 5.250.000 

7. Реконструкција пута у насељеном месту Ћелије (засеок „Васићи“) 5.600.000 

8. Реконструкција пута у Црквини 4.700.000 

9. Реконструкција пута до цркве у насељеном месту Шашиловац   6.600.000 

10. Реконструкција пута у Белој Води 9.400.000 

11. Реконструкција улице у Малом Головоду 7.000.000 

12. Санација одрона и реконструкција пута Мала Река - Крушинце 9.600.000 

13. Реконструкција Улице Цанкареве 20.000.000 

14. Реконструкција Железничке улице  20.000.000 

15. Реконструкција улице у Читлуку  6.000.000 

16. Реконструкција Шуматовачке улице   7.800.000 

 Укупно - буџет Града Крушевца 164.730.000 

 
Б2. Инфраструктура 

 

Р. 

бр. 
Опис 

Износ (РСД) 

Буџет Града 
Крушевца 

Други 
инвеститори    

1. Изградња инфраструктуре на Новом гробљу у Крушевцу  10.000.000  

2. 

Изградња недостајуће инфраструктуре за потребе 

водоснабдевања сеоских насеља:  

- Изградња хидрофора Каменаре (1.200.000) 

- Изградња црпне станице Модрица (5.600.000) 

- Изградња резервоара Дворане (13.000.000) 

- Изградња резервоара Гркљане (8.400.000) 

- Изградња хидрофорских станица Гркљане  (1.800.000) 

и др. 

30.000.000 75.775.000 
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3. Реконструкција моста у насељеном месту Сеземча  1.500.000  

4. 

Реконструкција водоводне и канализационе мреже на 
раскрсници Ул. Доситејеве, Хајдук Вељкове, Николе Тесле 
и Поручника Божидара у Крушевцу,  као и на раскрсници 
Источне обилазнице и Ул. Милоша Обилића у Паруновцу 

8.000.000  

5.  
Реконструкција топловодне мреже на раскрсници Ул. 

Доситејеве и Ул. Ћирила и Методија (код „Ринга“) 
15.000.000  

6. 
Реконструкција бране у Зебици (израда бетонских преграда 
против бујица на Срндаљској реци)   

3.000.000  

7. Реконструкција моста на  путу Падеж -Крвавица  4.200.000  

8. Реконструкција моста на реци Кобиљци на путном правцу 
В. Головоде - Паруновац  6.000.000  

9. Реконструкција моста у Пепељевцу  5.000.000  

  
Буџет Града 

Крушевца   
82.700.000 

  
Други 

инвеститори    
75.775.000 

  Укупно 158.475.000 

 

Б3. Партерно уређење 

 

Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. Партерно уређење простора на кат. парцели. бр. 2395/2 КО Крушевац 1.000.000 

2. Реконструкција тротоара око Нове пијаце у Ул. Видовданској  4.200.000 

3. Изградња полигона на локацији ХИ „Жупа“  1.980.000 

4. Трг глумаца 1.000.000 

5. Изградња Дино парка у Крушевцу (партерно уређење и инфраструктура) 15.000.000 

6. 
Набавка опреме са уградњом и извођењем радова за теретану на отвореном у 

насељу Уједињене нације у Крушевцу 
2.291.073 

 Укупно - буџет Града Крушевца 25.471.073 

 
 
Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области опремања  
       и уређивања грађевинског земљишта 
 

Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. Изградња инфраструктуре на „Аеродрому Росуље“  10.000.000 

2. 
Партерно уређење за зграде намењене за решавање стамбених 
потреба избеглица у  насељу „Расадник 1“ - блокови Е2 и Ф2 и 
саобраћајница 

8.000.000 

 Укупно - Буџет Града Крушевца   18.000.000 
 

 
Б5.  Инвестиције из средстава Републике Србије и Буџета Града Крушевца 

 

Р. 

бр. 
Опис 

Износ (РСД) 

Буџет Града 

Крушевца 

Република 

Србија 
Укупно 

1. 

Изградња новопланиране саобраћајнице са инфра-

структуром у оквиру ПДР „Стари аеородром фаза 1“ 

(саобраћајница паралелна са Бруским путем) 

36.000.000 25.681.736 61.681.736 

2. 
Реконструкција Јагодњачке улице од Јасике до  

Велике Крушевице  
 23.000.000 23.000.000 
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3. 
Извођење радова на санацији клизишта у Великој 

Крушевици 
 15.000.000 15.000.000 

4. Реконструкција Улице 12. пешадијски пук  25.700.000 25.700.000 

5. 
Реконструкција Ул. Острво Вида у Новом насељу 

(саобраћајница са инфраструктуром) 
 32.500.000 32.500.000 

6. 
Реконструкција Ул. Ломинe у Новом насељу 

(саобраћајница са инфраструктуром) 
 27.500.000 27.500.000 

7. 
Реконструкција Ул. Бранка Миљковића у Новом 

насељу (саобраћајница са инфраструктуром) 
 36.500.000 36.500.000 

  Буџет Града Крушевца 36.000.000 

  Република Србија 185.881.736 

  Укупно 221.881.736 

 
 
 

Ц.  ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

(поправка саобраћајне инфраструктуре) 

1. 

 

Набавка и уградња инфраструктуре и опреме за мониторинг и контролу 

саобраћаја на територији града Крушевца  

2.800.000 

2. 
Набавка и уградња вертикалне саобраћајне сигнализације у зонама школа на 

општинским путевима 
670.000 

3. Набавка и уградња хладне пластике у зонама школа 1.378.000 

4. 
Извођење радова на постављању успоривача саобраћаја и припадајуће 

саобраћајне сигнализације 
970.000 

  Укупно - буџет Града Крушевца 5.818.000 

 
 
 
 

Д.  УЛАГАЊА У ТЕКУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА   

   

1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ                                  

 утрошак електричне енергије  45.000.000 

 одржавање јавног осветљења 12.000.000 

2. 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРАДА КРУШЕВЦА 
65.000.000 

3. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА И СЕМАФОРА    

 

Редовно и зимско одржавање и ревитализација улица и путева,  одржавање 

саобраћајне сигнализације и опреме, одржавање пружних прелаза и семафора на 

територији града Крушевца 

247.300.000 

4. УТРОШАК ВОДЕ НА ЈАВНИМ ЧЕСМАМА И ФОНТАНАМА  2.200.000 

5. 
УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
12.000.000 

 Укупно - Буџет Града Крушевца   383.500.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Буџет Града Крушевца) 

   
 

1. 
Инвестиције пренете из претходне године на реализацију  

у 2019. год. 
22.520.868 

2. А. Припремање грађевинског земљишта 163.030.000 

3. Б. Опремање грађевинског земљишта (Б1+Б2+Б3+Б4+Б5) 326.901.073 

 Б1. Саобраћајнице 164.730.000 

 Б2. Инфраструктура (Буџет Града) 82.700.000 

 Б3. Партерно уређење  25.471.073 

 
Б4. Опремање слободних локација и стечене обавезе из области опремања и 

уређивања грађевинског земљишта 
18.000.000 

 Б5. Инвестиције из средстава Буџета Града и Републике Србије (Буџет Града) 36.000.000 

4. Ц. Програм унапређења безбедности саобраћаја  5.818.000 

5. Д. Улагања у текуће функције одржавања (Буџет Града) 383.500.000 

   

 Буџет Града Крушевца (1+2+3+4+5)  901.769.941 

 Република Србија  185.881.736 

 Други  инвеститори   75.775.000 

 

 

 

 

 

 

ДЕО  2 

улагања из ванредних и посебних додатних буџетских средстава 
 

 
Реализација овог дела Програма је могућа са аспекта постојања техничке документације и претежно 

решених имовинских односа, а зависиће од нивоа обезбеђених посебних додатних буџетских и других 
средстава. 
 

 

              А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

А1. Планска и пројектна документација  

Прибављање пројектне документације 

 

Р. 

бр. 

 Износ 

(РСД) 

1. 
Извођење геодетских радова, прибављање геодетских подлога и израда 

пројектне документације 
5.000.000 

Укупно 5.000.000 

 

Планска документација 

 

Р. 

бр. 

Опис Износ 

(РСД) 

1. Измена ПДР Стари аеродром фаза 1 у делу подблока А2 у Крушевцу 

20.000.000 

2. ПДР Шумице 1 

3. ПДР Шумице 2 

4. ПДР  Бивоље 1 

5. ПДР  Бивоље 2 
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6. ПДР  Липовац 2 

7. ПДР  Липовац 3 

8. ПДР  Мудраковац 2 

9. ПДР  Мудраковац 5 

10. ПДР  Источна обилазница- југ 

11. ПДР Марко Орловић 

Укупно 20.000.000 

 

 

              А2. Откуп земљишта 

 

Р. 

бр. 

 Износ 

(РСД) 

1. Решавање имовинско-правних односа и исплата накнаде  7.000.000 

Укупно 7.000.000 

 

 

              Б.     ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

               Б1. Саобраћајнице 

 

Р. 

бр. 
Опис 

Износ 

(РСД) 

1. Реконструкција Ломине улице од Улице Видовданске до Улице Душанове 18.000.000 

2. Реконструкција Ул. сликара Миловановића  12.000.000 

3. 
Изградња приступне саобраћајнице  и саобраћајних површина код  локације 

„COOPER TIRE“  
14.800.000 

4. Реконструкција пута у Петини  7.440.000 

5. 
Ревитализација путног правца Наупаре- Витановац - Јабланица -Бруски пут 

(МЗ Витановац)  
12.000.000 

6. Изградња паркинга иза вишепородичних објеката у Таковској улици 16.500.000 

7. Реконструкција пута  Станци - Ловци - Здравиње  18.000.000 

8. Реконструкција Улице Новака Новака у Липовцу 15.000.000 

9. Реконструкција путног правца Пољаци - Петина (МЗ Дворане) 10.000.000 

10. Изградња Ул. Ђ. Ћурчије у  Мудраковцу (МЗ Мудраковац) 9.400.000 

11. Изградња пута у Суваји (МЗ Мајдево) 14.000.000 

12. Реконструкција  Ул. поручника Божидара у Крушевцу 6.000.000 

13. Реконструкција  Ул. хајдук Вељкове у Крушевцу 12.000.000 

14. 
Реконструкција раскрснице Ул. Доситејеве, Хајдук Вељкове, Николе Тесле и 

Поручника Божидара у Крушевцу (код „Конака“) (изградња кружног тока) 
18.000.000 

15. 
Реконструкција раскрснице Ул. Доситејеве и Ул. Ћирила и Методија 

(изградња кружног тока код „Ринга“) 
18.000.000 

16. 
Реконструкција раскрснице Источне обилазнице и Ул. Милоша Обилића у 

Паруновцу (изградња кружног тока) 
18.000.000 

17. 
Реконструкција раскрснице Ул. Незнаног јунака и Аеродромске у 

Мудраковцу (изградња кружног тока) 
18.000.000 

18. Реконструкција пута у Росичком крају  2.000.000 

19. Довршетак радова на санирању клизишта на општинском путу у Позлати  1.800.000 

Укупно 240.940.000 
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Б2. Инфраструктура 

 

Р. 

бр. 

Опис Износ 

(РСД) 

                        

1. 

Уређење изворишта киселе воде у Жабару са одводним каналом до реке 

Пепељуше (МЗ Жабаре) 
5.000.000 

2. Санација клизишта у Себечевцу 24.950.000 

3. Изградња моста на Мешевачком потоку (МЗ Жабаре) 4.200.000 

4.  Изградња атмосферске канализација у Ул. Расинској  7.000.000 

Укупно 41.150.000 

 

                       

 

Б3. Партерно уређење  

 

Р. 

бр. 

Опис Износ 

(РСД) 

1. Реконструкција Трга косовских јунака 30.000.000 

2. Партерно уређење дела Трга младих у Крушевцу 2.000.000 

3. 
Изградња пешачке стазе од Ул. Колубарске битке до Парка Багдала (МЗ 
Веселин Николић) 

5.640.000 

4. Изградња игралишта у Вучаку (МЗ Пепељевац)   2.500.000 

5. 
Уређење оштећене пешачке стазе од цркве према Ул.Милетине Буне  
(МЗ Уједињене Нације) 

354.000 

6. Уређење слободних површина у зони Улице сликара Миловановића  18.000.000 

7. Изградња терена за боћање у парку Багдала 400.000 

8. Асфалтирање игралишта у насељеном месту Мали Купци 600.000 

9. Реконструкција тротоара око Нове пијаце у Ул. Душановој 3.603.000 

Укупно 63.097.000 

 
 

          Б4. Изградња (реконструкција, санација)  улица, путева, мостова; партерно уређење, 
  јавна расвета, други  радови 

 

Опис 
Износ (РСД) 
360.000.000 

Асфалтирање пута у Бовну у потезу Жуте Баре (МЗ Бован)  

Асфалтирање пута Пасјак - Мали Шиљеговац (МЗ Бован) - од центра села у дужини од 

око 1000м 

Изградња кружног тока између Ул. Косовске, Достојевског, Лава Толстоја (Божидара 

Коловића) (МЗ Багдала и МЗ Расадник) 

Изградња кружног тока између Ул. Радивоја Увалића, Иве Андрића и Лазе Костића (МЗ 

Багдала) 

Изградња улица у насељу Багдала 3 (део Улице Командира Санде, Светомира Митића, 

неименована изнад Мојковачке улице), Изградња улица у насељу Багдала 4 (Јанка 

Гагића, Николе Вилимоновић, Јеремије Живановић, Авалска и Милића од Мачве), 

Изградња приступне саобраћајнице са комплетном инфраструктуром од Ул. Косовске 

битке до цркве Св. Ђорђа (МЗ Багдала) 

Проширење мреже јавне расвете (ул. Јеремије Живановић, Николе Вилимоновић, угао  

ул. Трише Кацлеровића и Аврама Петровића) (МЗ Багдала) 

Завршетак започетих радова са учешћем грађана у улицама: Милорада Васиљевића,  

Момира Петровића (МЗ Бивоље) 

Наставак асфалтирања улице Трибалске (МЗ Бивоље) 

Асфалтирање улица за које су грађани плаћали самодопринос: Буковачка, Ивана 

Лукомског, Радета Павловића (МЗ Бивоље)  
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Асфалтирање неасфалтираног дела улице Василија Миловановића до улице Саве 

Милошевића (МЗ Бивоље) 

Асфалтирање неасфалтираног дела улице Краља Уроша (МЗ Бивоље) 

Уређење и чишћење Кошијског потока (МЗ Бивоље) 

Асфалтирање пута у дужини од 400 м уз учешће грађана (МЗ Беласица) 

Изградња спортског терена у школском дворишту у Беласици (МЗ Беласица) 

Асфалтирање сеоских путева у дужини од три километра (МЗ Бела Вода) 

Асфалтирање сеоских путева у В.Купцима у дужини од 3000 метара (МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање сеоских путева у В.Купцима (Минићи и Мијатовићи) (МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање општинског пута Себечевац - Дољане у дужини од 380 метара уз учешће 
грађана (МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање сеоских путева у насељеном месту Мали Купци засеок река Дишковићи и 
Брдо (МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање пута „Аксентијевићи - Судимци“ у нас. месту В. Гркљане (МЗ Велики 
Купци) 

Асфалтирање раскрсница у Себечевцу - пут који води према цркви и гробљу и пут према 
Доњем Ступњу - (МЗ Велики Купци) 

Асфалтирање путних праваца: „Богићевићи, Страна“ у укупној дужини 1000м, Уређење 
путне инфраструктуре: „Пут за Кузманци, пут за Рујник, Арнауташи, Бојинце, Матејићи, 
пут за Доње Весиће, пут за Ровине, до Минића  и др“  уз учешће грађана у укупној 
дужини 3150м 
Ревитализација асфалтираних праваца из самодоприноса  (МЗ Велики Шиљеговац) 

Мост на Рибарској реци у улици поред здравствене станице  
Уређење речних корита Рибарске и Срндаљске реке, као и осталих водотокова на 
територији Месне заједнице (МЗ Велики Шиљеговац) 
Реконструкција улице Колубарске битке (МЗ Веселин Николић) 
Уређење улице код ОШ „Драгомир Марковић“  
Уређење Улице Трг костурница  
Уређење Трга костурница (МЗ Веселин Николић) 
Асфалтирање путева у Шогољу и Витановцу удруженим  средствима грађана и 
средствима из буџета (МЗ Витановац) 

Санација мостова у насељеном месту Буци мост на Ломничкој реци иза МЗ и моста на 
Ломничкој реци - за скретање код домаћинства Саше Петровића (МЗ Велика Ломница) 

Асфалтирање пута Церова - Александровачки пут 1200м (МЗ Гари) 
Реконструкција асфалтног (општинског) пута од Гари до школе у Церови (МЗ Гари) 

Асфалтирање пута Церова - Мешево 1600м (МЗ Гари) 

Изградња Улице 21.новембра и дела Дулетове улице - 1200м (МЗ Гари) 

Наставак изградње пешачке стазе кроз Гаглово и засеок Ново село поред државног пута, 
са решавањем проблема отицања атмосферских вода (МЗ Гаглово) 

Реконструкција преосталог дела асфалтног пута у Малом Шиљеговцу (МЗ Гаглово) 
Асфалтирање неуређеног дела прилазног пута према цркви Св.Јован у Гаглову  
(МЗ Гаглово) 
Асфалтирање пута  у Доњој мали (ул. Деспота Стефана)  у дужини од 350 метара   
(МЗ Глободер) 
Асфалтирање улица у Липовици у дужини од 120м код домаћинства Мајдевац Славољуба 
(МЗ Глободер) 
Асфалтирање платоа испред Дома културе, амбуланте и апотеке (МЗ Глободер) 

Изградња расвете на спортском терену код записа и основне школе у Глободеру  

(МЗ Глободер)  

Асфалтирање пута у Шаврану (МЗ Горњи Степош) 

Асфалтирање Улице кнеза Лазара у Шаврану (МЗ Горњи Степош) 

Асфалтирање пута у Горњем Степошу (МЗ Горњи Степош) 

Уређење плаже поред реке Расине (МЗ Горњи Степош) 

Регулација Одетског потока у Г.Степошу (МЗ Горњи Степош) 

Асфалтирање пута Ловци - Кобиље - Дворане, кроз село Ловци, уз учешће грађана - 

2920м (МЗ Дворане) 

Асфалтирање пута до сеоског гробља у Дворану - 800 метара 

Асфалтирање пута у селу Пољаци до цркве Св.Оци - 900 метара 

Асфалтирање пута у Дворану уз учешће мештана - 750 метара (МЗ Дворане) 
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Асфалтирање Ул. Дунавске,  Ђакове буне, Ранка Тајсића  (МЗ Дедина) 

Асфалтирање Ул. Учитељске (три улице поред комбината) уз учешће грађана (МЗ Дедина) 

Уређење улица са изградњом паркинг простора (Босанска, Љубе Давидовића, Балканска 

преко пута касарне), изградња дела тротоара у Ул. Балканској од ОШ „Јован Поповић“  

до Ул. Чупићеве (МЗ Деспот Стефан Лазаревић) 

Асфалтирање главног сеоског пута у старом делу насеља Липовац (према игралишту и 

цркви)  (МЗ Доњи Степош) 

Асфалтирање Улице хероја Милана Тепића у новом делу насеља Липовац (МЗ Доњи 

Степош) 

Изградња тротоара поред регионалног пута кроз насељена места Липовац и Доњи 

Степош (МЗ Доњи Степош) 

Проширење мреже јавне расвете у Доњем Степошу и Липовцу (МЗ Доњи Степош) 

Асфалтирање Улице Милијана Тошковића у насељеном месту Липовац - 450м (МЗ Доњи 

Степош) 

Асфалтирање Улице Војводе Мишића и изградња тротоара (МЗ Доња Пакашница) 

Асфалтирање  свих неасфалтираних улица где је рађена канализација -1200м (МЗ Доња 

Пакашница) 

Пресвлачење асфалтом Липљанске улице (МЗ Доња Пакашница) 

Наставак каналисања Гарског потока  (МЗ Доња Пакашница) 

Изградња тротоара поред регионалног пута кроз насељено место Ђунис (МЗ Ђунис) 

Асфалтирање путева у Ђунису у засеоку поред Рибарске реке и поред домаћинства Ивић 

Зорана (МЗ Ђунис) 

Асфалтирање пута кроз насељено место Јошје у засеоку Буђевац и Пањковац  

Санација речног корита Рибарске реке кроз Ђунис (МЗ Ђунис) 

Асфалтирање путних праваца „Стојадиновићи“ - 500м и „Ђелићи“- 400м (МЗ Здравиње) 

Асфалтирање пута Чолићи у Жабару и Симићи у Треботину (МЗ Жабаре) 
Уређење пута Треботин - Мачковац (МЗ Жабаре)  

Изградња летње позорнице поред реке Западне Мораве (МЗ Јасика) 
Асфалтирање Шумадијске улице, 14. октобра, Моравске (МЗ Јасика) 
Постављање осветљења на игралишту у ОШ „С. Бинички“ Јасика (МЗ Јасика) 

Асфалтирање путног правца Марковићи у Каонику - 150м  уз учешће грађана                 
(МЗ Каоник) 

Асфалтирање путног правца Радојковићи у Каонику - 520м уз учешће грађана                 
(МЗ Каоник) 
Асфалтирање путног правца „Дабицки сокак“ - 300м уз учешће грађана   (МЗ Каоник) 

Асфалтирање путног правца Вељковићи у Каонику уз учешће грађана - 360м 
  (МЗ Каоник) 

Наставак асфалтирања путног правца Гајићи  у Каонику - 900м   (МЗ Каоник) 
Асфалтирање путног правца „Микрон“ уз учешће грађана - 150м  (МЗ Каоник) 
Чишћење и проширење корита Рибарске реке (МЗ Каоник) 

Асфалтирање Ул. Браће Мусић (МЗ Капиџија) 
Изградња тротоара у Капиџијској улици (МЗ Капиџија)  

Изградња моста у Ул. Петра Добровића (МЗ Капиџија) 
Асфалтирање Улице Петар Ичка (МЗ Капиџија) 

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

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

Асфалтирање пута у засеоку „Новаковићи“ у Каменару уз учешће грађана - 450м  

(МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута у засеоку Радивојевићи - Вукићевићи  уз учешће грађана  - 700м  

(МЗ Коњух) 

Асфалтирање дела пута Љубава - Каменаре -700м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање улице у засеоку „Здравковићи“ у Брајковцу уз учешће грађана  - 450м  

(МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута у Брајковцу до цркве - 300м (МЗ Коњух) 

Асфалтирање пута у Брајковцу у засеоку „Јоксић“ уз учешће грађана - 400м (МЗ Коњух) 
Асфалтирање пута у Коморану  Коморане - Лазаревац - 1500м (МЗ Коњух)  
Изградња терена за мале спортове у Коморану (МЗ Коњух) 
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Наставак реконструкције путног правца Срње - Крвавица (МЗ Крвавица) 

Уређење платоа испред Дома културе у Кукљину (МЗ Кукљин) 

Асфалтирање улица:  Животија Ристића, учитеља Гмитра, Милутина Јевтића   
(МЗ Кукљин) 

Изградња улица у МЗ Лазарица: Браће Рајт, Краља Петра Првог, Реконструкција 
раскрснице Ул. Петра Добрњца и Краља Петра Првог   
Изградња  улица у МЗ Лазарица: Јефимијина, Филипа Вишњића, Ивана Крилова, 
Градачка, Косовке девојке, Страхиње Поповића, Доктора Ерића, Добрија Димитријевића, 
Леополда Аржишника, Милана Вулића, Владе Тодоровића, Мачковачке, Глободерске, 
Пепељевачке (део улице) 
Улица Алексе Ненадовића у МЗ Лазарица уз учешће грађана  
Изградња тротоара у  Ул.Срђана Родића, Михајла Јевтића (са парне стране)  
Изградња тротоара у  Ул. Моравској 
Уређење зелених површина између Ул. Петра Добрњца и Краља Петра Првог, уређење 
слободне површине на раскрсници Краља Петра Првог и Серафима Неготинца  
(МЗ Лазарица) 
Реконструкција уличне расвете у Ул. Стевана Првовенчаног, замена дрвених стубова 
бетонским, исправљање стубова, као и постављање  уличне расвете  у споредној 
саобраћајници у Јефиминијој улици (МЗ Лазарица) 
 

Асфалтирање пута у засеоку „Трмчарци-Ружићи-Рашковићи“ до месног гробља у 
Лазаревцу (МЗ Лазаревац) 

Пресвлачење асфалтом пута Лазаревац - Коњух (МЗ Лазаревац) 

Асфалтирање засеока Николићи, засеока Ђокићи, засеока Миљковићи                               
(МЗ Мачковац) 

Реконструкција и санација пута на „првом брду“ - 450м (МЗ Мачковац) 

Асфалтирање Улице Љубисава Марића Бисе до цркве „Св. Илија“ (МЗ Макрешане) 
Ревитализација Ул. Молерове (МЗ Макрешане) 

Изградња пешачке стазе од пута за фабрику воде до цркве „Св. Петка“ (МЗ Мајдево) 

Санација постојећих клизишта (МЗ Мала Река) 

Асфалтирање пута Мала Река - Рлица (МЗ Мала Река) 

Израда бетонских преграда против бујица на Срндаљској реци - Велико Крушинце  

(МЗ Мала Река)  

Ул. Расинска: асфалтирање тротоара 1000м, реконструкција водоводне мреже 400м  

(МЗ Мало Головоде) 

Асфалтирање Ул.партијарха Спиридона, 150м (МЗ Мало Головоде) 

Асфалтирање Ул. Николаја II Романова, 200м (МЗ Мало Головоде) 

Асфалтирање Ул.Трмчарске уз учешће грађана, 300м (МЗ Мало Головоде) Изградња 

игралишта за децу у Ул. Кнеза Милоша (МЗ Мало Головоде) 

Асфалтирање дела путног правца Мешево - Жабаре - Доњи Ступањ - Горњи Ступањ - 

Трнавци, 3300м (МЗ Мешево) 

Наставак асфалтирања пута Мешево - Шавране, 2700м (МЗ Мешево) 

Проширење мреже јавне расвете у Мешеву и Дољану  (МЗ Мешево) 

Изградња улица у МЗ Мудраковац: Нине Стефановић (Велућка), Бранка Илића (Сретена 

Стојановића), Раке Љутовца, Вишеградске, Коњушке, Надежде Петровић - наставак, 

Плочничке, Расинска - део  од Ђорђа Ћурчије до Сретена Стојановића, Зорана Пилота, 

Врњачка, Поп Љубина, улице из Ул. Жртава фашизма (Соколска, Извиђачка и Симе 

Матавуља) 

Изградња дечјег игралишта на кат.парц. бр. 701 КО Мудраковац  (МЗ Мудраковац) 

Решавање одвођења атмосферских вода у Ул. старца Вујадина уз учешће грађана  

(МЗ Мудраковац) 

Асфалтирање споредних улица у Модрици, 5000м  (МЗ Модрица) 

Изградња три јазна моста на Реци Бистрици (МЗ Модрица) 
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Асфалтирање Улице кнеза Вука уз учешће грађана (МЗ Паруновац) 

Асфалтирање Улице Љубомира Мандића  (Петра Јокића) (МЗ Паруновац) 

Асфалтирање Улице краља Радослава (МЗ Паруновац)  

Уређење спортских терена у Паруновцу (МЗ Паруновац) 

Асфалтирање пута до сеоског гробља у Падежу (МЗ Падеж) 

Пресвлачење асфалтом дела пута Падеж - Глобаре и асфалтирање пута до школе у 

насељеном месту Глобаре (МЗ Падеж) 

Асфалтирање пута до сеоског гробља у Вратару (МЗ Падеж) 

Пресвлачење асфалтом локалног пута кроз насељено место Вратаре (МЗ Падеж) 

Асфалтирање пута Падеж - Крвавица  (МЗ Падеж) 

Наставак асфалтирања пута до цркве Св. Петка и Св. Пантелејмон у Вучаку  

(МЗ Пепељевац)  

Асфалтирање Ул. Шумадијске (пут до гробља) у Пепељевцу (МЗ Пепељевац) 

Асфалтирање главне улице у Лукавцу (пут до Церове) (МЗ Пепељевац) 

Асфалтирање улица: Јохана Пристела, Гајтанска, Раданска,  другог дела Драгушке.  

(МЗ Прва) 

Реконструкција тротоара у следећим улицама: Варшавска од бр.1 до бр.34, Петра Кочића 

од бр.1 до бр. 51, Ранкеова (целом дужином) (МЗ Прва) 

Реконструкција тротоара и поплочавање платоа у Ул. Душановој и Роденовој         

(испред зграде МЗ) -  уз учешће МЗ (МЗ Прва) 

Уређење  зелене површине и постављање мобилијара поред спортског терена за мале 

спортове у Ул. Петра Кочића (МЗ Прва) 

Асфалтирање  прилаза зградама у ул. Душановој (нови назив) испред зграде  124,126,128 

и 130, уређење паркинг простора  испред зграде 124 и 128 и уређење зелених површина и 

поплочавање код поменутих зграда. (МЗ Прва) 

Партерно уређење слободног простора у улици Петра Кочића  (МЗ Прва) 

Ревитализација дела лице Александра Флеминга од Ул. Душанове до Булевара Николе 

Пашића (МЗ Прва) 

Изградња кружног тока на раскрници Ул. Косовске, Ул. Достојевског, Лава Толстоја 

(Божидара Коловића)  (МЗ Расадник и МЗ Багдала) 
Асфалтирање прилаза и простора око гаража у Расаднику 1 (МЗ Расадник) 
Уређење пешачке стазе у насељу Расадник 2 (МЗ Расадник) 
Уређење пешачке стазе од стамбеног насеља Расадник 2 до меморијалног комплекса 
Слободиште (МЗ Расадник) 

Изградња путног правца на кат.парц. бр. 5281 КО Рибаре (МЗ Рибаре) 

Реконструкција општинског пута Рибаре - Зубовац - Росица 

Реконструкција и асфалтирање пута ка насељу Самар - од регионалног пута до насеља 

Самар - 1300м  

Санација мостова на Рибарској реци 

Изградња пута Рибаре - Срндаље (МЗ Рибаре)  

Изградња и санација пута Велико Крушинце - Рибаре - Јаковље  (МЗ Рибаре) 

Асфалтирање улице према домаћинствима Николић и Прокић у Црквини уз учешће 

мештана - 250м (МЗ Сушица) 

Асфалтирање локалних путева у насељеним местима Позлата и Сушица - 1500м   

(МЗ Сушица) 

Санација ограде моста у горњем делу Сушице (МЗ Сушица) 

Асфалтирање пута Текије - Дедина (МЗ Текије) 

Асфалтирање пута према школи -1000м (МЗ Текије) 
Асфлтирање пута у потезу званом Бубан -100м (МЗ Текије)  

Санација моста у Слатини (МЗ Трмчаре) 

Асфалтирање локалних путева уз учешће грађана (МЗ Трмчаре) 

Асфалтирање пута до школе „Кнез Лазар“  (МЗ Ћелије) 

Асфалтирање пута од Набрђа до домаћинства Живковић (МЗ Ћелије) 

Уређење Гарског потока (МЗ Уједињене нације) 
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Изградња саобраћајница у стамбеном насељу „Пањевац“: Божидара Станковића 

(Звечанска), Приштинска (МЗ Уједињене нације) 

Асфалтирање Улице Наде Павловић (Јанка Катића) (МЗ Уједињене нације) 

Асфалтирање улице Милена Петровића (Јаше Игњатовића) (МЗ Уједињене нације) 

Изградња прелаза преко Вучачког потока у Улици Читлучкој (МЗ Уједињене нације)  

Постављање уличне расвете на пешачкој стази  између улица Хиландарске, Драгомира 
Љубисављевића и делу Приштинске (МЗ Уједињене нације) 

Реконструкција Багдалске улице (МЗ Цар Лазар) 

Реконструкција степеништа које спаја Ул. Змај Јовину и Балшићеву 
Уређење споредне улице  (Ул.Цара Лазара бр.124) (МЗ Цар Лазар) 

Реконструкција Улице Рличке, Домантијеве, Гетеове, Балзакове и Бајронове  и дела 
Улице  војводе Путника испред броја 61а,б,ц,д,е (слепа улица) (МЗ Цар Лазар) 

Асфалтирање Магличке улице (МЗ Центар) 
Завршетак асфалтирања Ул. Копаоничких жртава (МЗ Центар) 

Уређење паркинга у Ул. Василија Великог (између  бр. 1 и бр. 3) (МЗ Центар) 

Асфалтирање дела Ул. Синђелићеве (МЗ Центар) 

Асфалтирање Ул. Омладинске - 400м (МЗ Читлук) 
Асфалтирање пута до гробља у Читлуку - 400м (МЗ Читлук) 
Асфалтирање Ул. Поп Маринка у Читлуку - 450м (МЗ Читлук) 
Асфалтирање споредне улице у Кошевима - 150м (МЗ Читлук) 

Асфалтирање засеока „Бургићи“ у Кошевима - 600м (МЗ Читлук)   Асфалтирање пута до 
гробља на Беговом Брду - 450м (МЗ Читлук)   Пресвлачење асфалта у Ул. Милоја Закића 
и 29. новембра (МЗ Читлук) 

Изградња потпорног зида у центру Шанца - 50м (МЗ Шанац) 
Асвалтирање пута према скели - 250м (МЗ Шанац) 
Уређење платоа испред сеоске чесме “Пчела” (МЗ Шанац) 
 

Укупно 360.000.000 

 
 

 
 

 

Рекапитулација 
 

А. Припремање грађевинског земљишта 32.000.000 

Б. Опремање грађевинског земљишта 705.187.000 

Б1. Саобраћајнице 240.940.000 

Б2. Инфраструктура 41.150.000 

Б3. Партерно уређење  63.097.000 

Б4. Изградња (реконструкција, санација) улица, путева, мостова;  

      партерно уређење, јавна расвета, други радови 360.000.000 

Укупно (А+Б)  737.187.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   26.12.2018.                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  15                                      51 
 

 

ЈКП „ВОДОВОД“ КРУШЕВАЦ 

 

СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 

А.   ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

А1. Пројектна документација, геодетске услуге и др. 
 

Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. 
Прибављање потребне документације за релизацију пројекта прикупљања, 

одвођења и пречишћавања отпадних вода Крушевца 
1.000.000 

2.  
Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења и пречишћавања отпадних 
вода 

500.000 

3. 
Израда студије процене стања постојећег водоводног система на територији 

градског насеља Крушевац са приградским насељем Читлук 
500.000 

4. Израда техничке документације за увођење ГИС технологије у водоводни систем 500.000 

5. Израда Главног пројекта магистралног цевовода до резервоара Јасика 600.000 

6. 
Израда техничке документације за прилазни пут до Постројења за пречишћавање 

отпадних вода 
2.000.000 

 Укупно    5.100.000 

 

 
А2. Откуп земљишта 

 
Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. Решавање имовинско-правних односа на трасама колектора ЛОТ2 и ППОВ  1.500.000 

 Укупно    1.500.000 

 

 

 

Б.  ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

            I   ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

 

Р. 

бр. 
Капитална улагања Износ (РСД) 

1. 
Изградња водоводне мреже у сеоским насељима Коњух, Љубава, Каменаре, 

Коморане, Лазаревац, Глобаре 
10.000.000 

2. Изградња црпне станице Дворане 5.500.000 

3. Изградња резервоара Петина 12.500.000 

4. Изградња секундарне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци 2.000.000 

5. Изградња резервоара Липовац 11.075.000 

6. Изградња црпне станице Гркљане 1.000.000 

7. Изградња магистралног цевовода Велика Ломница 3.000.000 

8. Изградња резервоара Ломница 9.800.000 

9. Изградња резервоара Буци 8.000.000 

10. Изградња црпне станице Ломница 4.200.000 

11. Изградња црпне станице Буци 4.200.000 

12. Изградња црпне станице Коњух 4.500.000 

 Укупно   75.775.000 
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Р.бр. 
Инвестиције Износ (РСД) 

1. Реконструкција водоводне мреже у ул. Железничкој 6.900.000 

2. Реконструкција водоводне мреже у ул. Цанкаревој 6.800.000 

3. Реконструкција водоводне мреже у ул. Станислава Закића 6.400.000 

4. Реконструкција водоводне мреже у Читлуку I фаза 10.000.000 

5. Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза 1.000.000 

6. Реконструкција потисног цевовода за водоводни систем насеља Ћелије 1.000.000 

7. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању водоводним системом 

Срње 
10.000.000 

8. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом Мачковац, 

Глободер,  Срње 
8.000.000 

9. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом Бован, 

Станци, Пасјак  
11.000.000 

10. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању системом Пепељевац, 

Жабаре 
11.000.000 

11. 
Извођење радова на даљинском надзору и управљању регионалним системом 

водоснабдевања 
500.000 

 Укупно 72.600.000 

 

 

 

            II   КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Р. 

бр. 
Капитална улагања Износ (РСД) 

1. Извођење радова на групи колектора за прикупљање отпадних вода ЛОТ2 100.000.000 

2. Израда техничке документације и извођење радова ППОВ 1.175.000.000 

 Укупно   1.275.000.000 

 
 
 

Р. 

бр. 
Инвестиције Износ (РСД) 

1. 
Спајање фекалне канализације из Ул. Веце Корчагина са Кошијским 
колектором у ул Мирка Цветковића 

500.000 

2. Изградња - повезивање фекалне канализације у Ул. Сликара Миловановића 1.500.000 

3. 
Изградња дела фекалне канализације у Ул. Луке Ивановића (од Медицинске 

школе) до Трга Костурница 
1.300.000 

4. Изградња фекалне канализације у Липовцу 16.700.000 

5.  Изградња дела фекалне канализације у насељу Дедина 2.000.000 

6. Реконструкција црпне станице Пањевац 3.500.000 

7. Изградња дела фекалне канализације у Пакашници 7.800.000 

 Укупно 33.300.000 
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            III  ОСТАЛО 

 

Р. 

бр. 
Инвестиције Износ (РСД) 

1. 
Реконструкција водоводне и канализационе мреже на раскрници ул. 
Доситејеве и ул. Ћирила и Методија (код трга Костурница) 

200.000 

2. Технички надзор на изградњи колектора ЛОТ 2 200.000 

3. Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 1 400.000 

4. Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 2 1.500.000 

5.  
Услуга консултанског надзора на изградњи Постројења за пречишћавање 
отпадних вода 

1.000.000 

6. Изградња магистралног цевовода на локацији Стари аеродром 4.800.000 

7. Изградња водоводног система за Аеродром Росуље 3.000.000 

 Укупно 11.100.000 

 

 

„ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ“ КРУШЕВАЦ 

 

Р. 

бр. 
Опис Износ (РСД) 

1. 
Израда техничке документације за уређење гробне парцеле XXXIV на Новом 
гробљу и уређење дела исте 

   1.400.000 

2. Уређење саобраћајнице до унутрашњег дела депоније Срње 3.000.000 

3. Довођење воде на депонију Срње  5.000.000 

4. Подземни контејнери  900.000 

 Укупно 10.300.000 

 

 

„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ“ ЈП 
 

Паркирање 

 

Опис Износ (РСД) 
Монтажа монтажно - демонтажне конструкције „Фаст парк“ (спратности П+1) и 
опремање гараже дониране Граду Крушевцу 

16.500.000 

Набавка монтажно - демонтажне конструкције једноетажног паркинга 5.950.000 

Укупно 22.450.000            

 

 

 

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ 

 

Опис Износ (РСД) 

Набавка предизолованих цеви и елемената за изградњу топловода за повезивање 
топлане и будуће енергане на био-масу 

 
74.000.000 

Ремонт котлова у ЦТИ 39.000.000 

Замена магистралног топловода ДН-500 (главна магистрала) 10.000.000 

Грађевински радови на топловодној мрежи 2.500.000 

Укупно 125.500.000 

 

Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 418-1/2018                ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 
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381 
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18),члана 2. став 2. Одлуке о отуђењу и давању у 
закуп грађевинског земљишта („Сл. лист града Крушевца“бр. 3/17-Пречишћен текст, 5/17 и 9/17) 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 25.12.2018. године, донела је 
 

ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Овим Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Крушевца за 2019.годину (у даљем 

тексту: Програм) обухваћене су парцеле које су предвиђене за отуђење у току 2019. године (припремљене или у 
припреми) као и начин отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта. 

Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, подзаконским актима и одлукама Града 
Крушевца којима се уређују односи у области земљишне политике и грађења. Отуђење грађевинског земљишта у 
јавној својини града Крушевца ради изградње спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним 
огласом, по тржишним условима, у складу са Законом и Одлукама града Крушевца којима је регулисана материја 
грађевинског земљишта. 

Грађевинско земљиште у јавној својини не може се отуђити ако није донет плански документ на основу кога 
се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола, с тим да се постојеће и планиране површине јавне 
намене не могу отуђити из јавне својине.  

Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује из јавне својине, полазећи од тржишне вредности 
непокретности, коју је проценила пореска управа у поступку јавног надметања односно прикупљања понуда 
јавним огласом, ако законом није друкчије одређено. 

 
За отуђење у 2019. години припремљене су следеће грађевинске парцеле: 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

Број 
парцеле 

Лист 
непокретности 

Катастарска 
општина 

Површина 
 m2 

Плански документ 

2635/76 8313 Крушевац 2.066 ПДР Аеродром фаза 1блок А3 

2377/1 8211 Крушевац 1.243 ПГР Север 

2378/8 8313 Крушевац 2.774 ПГР Север 

5871/1 9370 Крушевац 406 ПГР Исток 1  

5871/4 9370 Крушевац 547 ПГР Исток 1  

5871/5 9370 Крушевац 376 ПГР Исток 1  

5379/13 9370 Крушевац 18 ПГР Исток 1  

5379/14 9370 Крушевац 18 ПГР Исток 1  

5379/15 9615 Крушевац 18 ПГР Исток 1  

5312/26 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/27 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/28 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/29 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/30 9370 Крушевац 16 ПГР Исток 1  

5312/31 9370 Крушевац 16 ПГР Исток 1  

5312/32 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/33 9370 Крушевац 16 ПГР Исток 1  

5312/34 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/35 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/36 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/37 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/38 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/39 9370 Крушевац 17 ПГР Исток 1  

5312/40 9370 Крушевац 16 ПГР Исток 1  

5312/41 9370 Крушевац 16 ПГР Исток 1  

5312/42 9370 Крушевац 16 ПГР Исток 1  
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СПИСАК ПАРЦЕЛА У ПРИПРЕМИ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

 

Број 

парцеле 

Лист 

непокретности 

Катастарска 

општина 

Површина 

m2 
Плански документ 

5301/1 9370 Крушевац 8.030 ПГР Исток 1 

2635/72 9484 Крушевац 11.660 ПДР Аеродром фаза 1 блок А2 

2635/73 9484 Крушевац 11.270 ПДР Аеродром фаза 1 блок А2 

2635/71 9484 Крушевац 11.130 ПДР Аеродром фаза 1 блок А2 

 
 
Отуђење наведених парцела спроводи се у складу 

са Законом и Одлуком о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта града Крушевца у поступку 
јавног надметања или прикупљања понуда јавним 
огласом. Текстом јавног огласа ближе ће се дефинисати 
поступак и начин отуђења, као и сви параметри за 
изградњу објеката на наведеним парцелама у складу са 
важећим планским актом. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се може 
отуђити и непосредном погодбом у случајевима и у 
поступку који је уређен Законом и Одлуком о отуђењу 
и давању у закуп грађевинског земљишта Града 
Крушевца. Парцеле које представљају предмет отуђења 
непосредном погодбом, немогуће је унапред 
предвидети Програмом, а динамика поступка отуђења 
зависи од сваког конкретног случаја. 

Отуђење других парцела-грађевинског земљишта у 
јавној својини града Крушевца које нису обухваћене 
овим Програмом, могуће је спровести уколико су 
испуњени сви услови предвиђени законом и важећом 
планском документацијом, уколико је њихово отуђење 
од интереса за Град Крушевац и уколико не утиче на 
реализацију овог Програма. 

 
Овај Програм објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 463-243/2018        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 
 
 
 
 
382 
На основу чл. 7. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 11/09, 12/09, 4/13), чл. 
19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08, 5/11 и 8/15) уз сагласност 
Министарства заштите животне средине, Број: 401-00-
1492/2018 од 13.12. 2018. године, 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је 

 
 
 

ПРОГРАМ 
  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
 БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  
 

Буџетски фонд за заштиту животне средине 
града Крушевца основан је на основу чл. 100. Закона о 
заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04, 36/09, 72/09,  43/11 и 14/16), чл. 19. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08, 
5/11 и 8/15) и чл. 64. Закона о буџетском систему ( „Сл. 
гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16) на 
седници Скупштине града Крушевца дана 20.11.2009. 
год. Оснивањем Фонда постиже се обезбеђивање 
финансијских средстава неопходних за заштиту и 
унапређење животне средине пре свега на локалном 
нивоу.  

Основни циљеви Фонда су финансирање припреме 
спровођења и развоја програма, пројеката и др. 
активности у области очувања, одрживог коришћења, 
заштите и унапређења животне средине, као и у 
области енергетске ефикасности и коришћења 
обновљивих извора енергије. 

Финансијска средства за рад Фонда обезбеђују се 
из: 

1. осталих прихода буџета Града Крушевца за 
текућу годину, 

2. дела наменских средстава од накнаде за 
загађивање животне средине које загађивач плаћа, у 
складу са чл. 85. Закона о заштити животне средине, 

3. дела наменских средстава остварених од 
накнаде, у складу са чл. 85а. Закона о  заштити животне 
средине 

4. средстава остварених од накнаде, у складу са 
чл. 87. Закона о заштити животне средине, 

5. прилога, донација, поклона и помоћи, 
6. других средстава у складу са Законом. 
 
Средства Фонда користе се наменски, за 

финансирање акционих планова у складу са 
Националним програмом, односно за финансирање 
програма и планова аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе из чл. 68. овог закона.  

Фонд за заштиту животне средине, у 2019. год., 
располаже финансијским средствима у висини од 
15.000.000 динара. Програмом коришћења средстава 
Фонда за 2019. год. планиране су следеће активности: 
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 Извор 

 
Ред. 
бр. 

 

Конто Назив конта 01 

1. 423419 

 
"Промоција заштите животне средине" подразумева штампање 
брошура, лифлета, плаката, новина и осталог пропагандног 
материјала у циљу обележавања важних еколошких датума и 
реализације пројеката из области унапређења и заштите животне 
средине 

300.000 

2. 424911 
Остале специјализоване услуге 
(претплата на Еко лист за школе) 

50.000 

3. 424211 
Услуге образовања екокоординатора(предшколских и школских 
установа)-програми акредитовани од стране завода за унапређење, 
образовање и васпитање 

300.000 

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

200.000 

5. 424611 

Услуге очувања животне средине 
(запрашивање комараца и крпеља) 
Сузбијање развијања ларви комараца и уништавање одраслих 
једники, као и уништавање крпеља 

1.750.000 
 
 

6. 424611 
Услуге очувања животне средине 
чишћења река и водотокова II категорије 

3.400.000 

7. 481941 
Пројекат из области заштите животне средине са циљем еколошког 
образовања деце школског и предшколског узраста, а у складу са 
Локалним програмом заштите животне средине 2015-2024 

1.000.000 

8. 512112 
Пројекат унапређења заштите животне средине на територији града 
Крушевца у складу са Локалним програмом заштите животне 
средине 2015-2024 

3.200.000 

   9. 424331 

Услуге јавног здравства-инспекција и анализа 
(Завод за  заштиту јавног здравља) 
-испитивање степена загађености површинских вода, 
-испитивање буке, 
-испитивање алергогеног полена у ваздуху, 
-испитивање квалитета земљишта на садржај пестицида и тешких 
метала, 
-остало - анализе по налогу инспекције у случајевима када је 
непознат загађивач 

4.800.000 

 

УКУПНО 15.000.000 

 

 

   Овај Програм објавити у "Службеном листу града Крушевца".                                                                            

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 501-245/2018                ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 
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383         
На основу члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 25.12.2018. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

 1. ПРИХВАТА СЕ препорука Владе Републике Србије дата Закључком 05 Број: 023-8267/2016-1 од 
11.10.2016. године и 05 Број: 023-8375/2017 од 31.08.2017. године и даје сагласност за конверзију потраживања 
града према субјекту приватизације „Trayal Korporacija“ а.д. Крушевац, у износу и то:   

 
- по основу уступљених јавних прихода (80% пореза на зараде) укупно 298.986.379,47 динара 

 

Рачун 

ЈП 

Основни 

дуг 31.12.2016. 

Камата 

31.12.2016. 

Камата 

02.08.2018. 

Укупан износ 

843 85.512.453,29 58.258.159,46 18.473.617,85 162.244.230,59 

4848 95.178.121.,05 21.002.294,78 20.561.733,05 136.742.148,88 

 

- по основу уступљених јавних прихода (80% пореза на друге приходе) укупно  2.500.299,43 динара 

 

Рачун 

ЈП 

Основни 

дуг 31.12.2016. 

Камата 

31.12.2016. 

Камата 

02.08.2018. 

Укупан износ 

843 1.210.868,02 439.347,33 261.588,95 1.911.804,30 

4848 345.249,50 168.659,90 74.585,73 588.495,13 

 

- по основу уступљених јавних прихода (77% пореза на зараде) укупно 55.503.104,75 динара 

 

Рачун 

ЈП 

Основни дуг 

Од 01.01.2017. до 

02.08.2018. 

Камата 

02.08.2018. 

Укупан износ 

4848 50.646.515,36 4.856.589,39 55.503.104,75 

 

- по основу уступљених прихода (77% пореза на друге приходе) укупно 2.000.076,16 динара  

 

Рачун 

ЈП 

Основни дуг 

Од 01.01.2017. до 

02.08.2018. 

Камата 

02.08.2018. 

Укупан износ 

4848 1.751.435,64 248.640,52 2.000.076,16 

 

са стањем на дан 31.12.2016. године, односно доспела и ненаплаћена потраживања настала у периоду после 

31.12.2016. године и каматом до дана усвајања УППР, односно до 02.08.2018. године, КОНВЕРТУЈУ у трајни удео 

града у капиталу субјекта приватизације. 
 
2.  Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 
 

     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
 

I Број: 023-87/2018                ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу чл. 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 - др. закон), чл. 19 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11 и 8/15) и Мишљења Локалног савета за 
запошљавање града Крушевца бр. 27 од 14.12.2018. 
године,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
I - УСВАЈА СЕ Локални акциони план 

запошљавања града Крушевца за 2019. годину. 
 
II -  Ову Одлуку са Локалним акционим планом  

запошљавања града Крушевца објавити у "Службеном 
листу града Крушевца". 

 
     СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 101-1/2018/1        ПРЕДСЕДНИК  

         Живојин Милорадовић, с.р. 

 

*     *    * 
 
На основу чл. 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/2009, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 - др. закон) чл. 
19 Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 8/08, 5/11, 8/15) и Мишљења Локалног савета за 
запошљавање града Крушевца бр. 27 од 14.12.2018. 
године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 25.12.2018. године, донела је 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА  

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

УВОД 
 

Локални  акциони план запошљавања града 
Крушевца  за 2019. годину (у даљем тексту ЛАПЗ) 
представља кључни инструмент локалне политике 
запошљавања који треба да послужи да се боље и 
детаљније сагледају проблеми, потребе и могућности 
локалног тржишта рада и припреми одговарајући сет 
мера подршке. Њиме су дефинисани циљеви и 
приоритети, односно утврђени програми и мере 
политике запошљавања који ће се реализовати у току 
2019. године на територији града Крушевца. 

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

Правни основ за израду ЛАПЗ налази се у члану  
41. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09, 
88/10, 38/15,  113/2017 и 113/2017- др. закон) којим је 
дефинисано спровођење активне политике запошља-
вања на нивоу локалне самоуправе. 
  

I  АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ КРУШЕВЦУ 
  

Анализом стања у граду Крушевцу могу се 
сагледати карактеристике друштвене, економске 
ситуације као и ситуација на тржишту рада.    

   
1.  ПОЛОЖАЈ И МАКРОЕКОНОМСКО  

       ОКРУЖЕЊЕ КРУШЕВЦА 

 
Град Крушевац се налази у централном делу 

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

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

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

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

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

Територија града Крушевца се простире на 
површини од 854 km², од чега градско са приградским 
насељима обухвата 73,78 km². Удаљеност Крушевца од 
Београда износи 196 km, а од Ниша 80 km. 
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Табела 1. Општи подаци о граду Крушевцу и Расинском округу 

 

 Град Крушевац Расински округ 

Површина (km²) 854 2.668 

Укупан број насеља 101 296 

Број градских насеља 1 6 

Број осталих насеља 100 290 

Број катастарских општина 92 286 

Просечна величина катастарске 
општине (km²) 

8,45 9,01 

      

    Извор: Републички завод за статистику 

 

 

 
2. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 
2.1.  Становништво  
 

Број становника Расинског округа, према попису из 2011. године, је 241.999 становника, при чему 128.752 

становника чине грађани Крушевца, што представља 53,21% становника Расинског округа.  

Учешће становништва старијег од 65 година, између последња два пописа, повећано је са 16,88% на 17,74% 

док се, у исто време, удео младих до 24 године смањио са 28,44% на 25,63%. 

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

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

 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Број становника у Крушевцу 
94.827 103.190 118.016 132.972 138.111 131.368 128.752 

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

Стопа раста броја становника у 

Крушевцу 
7,94 8,82 14,37 12,67 3,86 -4,88 -1,99 

Стопа раста броја становника у 

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

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

 

Извор: Републички завод за статистику 
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Табела 3. Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу, попис 2011. године 

 

  Пол Укупно 
Без  

школске  
спреме 

Непотпуно  
основно  

образовање 

Основно 
образо- 

вање 

Средње 
образо- 

вање 

Више 
образо- 

вање 

Високо 
образо- 

вање 

Непо-
знато 

Град 

Крушевац 

у 110.346 3.536 13.450 24.596 51.868 6.621 9.929 346 

м 53.343 504 4.690 11.934 27.688 3.463 4.925 139 

ж 57.003 3.032 8.760 12.662 24.180 3.158 5.004 207 

Расин-

ски округ 

у 209.127 8.091 32.105 50.012 92.121 11.191 14.842 765 

м 102.094 1.132 12.386 24.840 49.930 6.008 7.479 319 

ж 107.033 6.959 19.719 25.172 42.191 5.183 7.363 446 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 

 

Табела 4. Структура становништва према етничкој и националној припадности, 

попис 2011. године 

 

  

  

ГРАД КРУШЕВАЦ РАСИНСКИ ОКРУГ 

Број 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

Број 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

Срби 122.529 95,17 232.552 96,10 

Албанци 32 0,02 52 0,02 

Бошњаци  2 0,00 4 0,00 

Бугари 40 0,04 76 0,03 

Буњевци 1 0,00 1 0,00 

Власи 101 0,08 122 0,05 

Горанци 19 0,01 52 0,02 

Југословени 86 0,07 128 0,05 

Мађари 17 0,01 33 0,01 

Македонци 200 0,16 301 0,12 

Муслимани 18 0,01 50 0,02 

Немци 9 0,00 14 0,01 

Роми 2.461 1,91 3.265 1,35 

Румуни 38 0,03 60 0,03 

Руси 35 0,03 51 0,02 

Русини - - 1 0,00 

Словаци 4 0,00 11 0,01 

Словенци 19 0,01 25 0,01 
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Украјинци 4 0,00 7 0,00 

Хрвати 107 0,09 175 0,07 

Црногорци 282 0,22 444 0,18 

Остали 97 0,08 153 0,06 

Неизјашњени и 

неопредељени 
925 0,72 1.398 0,58 

Регионална припадност 7 0,01 18 0,02 

Непознато 1.719 1,33 3.006 1,24 

Укупно 128.752 100 241.999 100 

              

Извор: Републички завод за статистику 

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

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

Крушевца. 

 

 

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

 

  Број чланова домаћинства 

  1 2 3 4 5 
6 и 

више 
Укупно 

Просечан број 

чланова домаћинства 

Расински 

округ 
14.689 18.966 14.077 13.968 7.369 8.201 77.270 3,13 

Град 

Крушевац 
7.472 9.885 7.806 7.785 3.893 4.106 40.947 3,14 

     

Извор: Републички завод за статистику 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 2.2. Економска ситуација 

 

 Према степену развијености локалних самоуправа, град Крушевац је сврстан у другу групу градова и 

општина чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека. 

 

2.2.1. Привредни субјекти  

 

 На дан 30.06.2018. године своју делатност на територији града Крушевца обавља укупно 5.763 

привредних субјеката (4.421 предузетничких радњи и 1.342 привредних друштава), што значи да је приметан 

тренд повећања.  

   
Табела 6.  Привредна друштва 

 

 2010. 2011. 2012. 2013.  2014.  2015. 2016. 2017. 30.06.2018. 

Активна 1.222 1.134 1.124 1.156 1.204 1.245 1.289 1.334 1.342 

Новооснована 106 116 97 76 93 75 77 88 30 

Брисана 51 194 98 30 28 19 22 33 16 

   

Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 
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Табела 7. Предузетници 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.  2015. 2016. 2017. 2018. 

Активни 4.025 4.009 3.920 3.714 3.842 3.883 4.129 4.344 4.421 

Новоосновани 777 703 535 571 649 679 637 678 352 

Брисани 772 720 632 763 523 637 390 466 280 

          

Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 

 
 

Табела 8. Привредни субјекти 

 

 2010. 2011. 2012. 2013.  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Активни 5.247 5.143 5.044 4.870 5.046 5.128 5.418 5.678 5.763 

Новоосновани 883 819 632 647 742 754 714 766 382 

Брисани 823 914 730 793 551 656 412 499 296 

    

Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 

 

 

2.2.2. Индустрија 

 

Крушевац је некада био снажан индустријски 

центар са посебно развијеном металопрерађивачком и 

хемијском индустријом. Да је главна карактеристика 

Крушевца била развијена индустрија сведоче и подаци 

о површинама под индустријским погонима (56 hа 

градски производни комплекси и 97,50 hа комплекси у 

приградској зони) и подаци о броју запослених у 16 

индустријских предузећа (22.428 радника је 1990. 

године било запослено у индустрији, што је 

представљало више од половине укупног броја 

запослених). Период транзиције крушевачке привреде, 

обележен приватизацијом преко 30 фирми, довео је до 

пропадања великих друштвених система и проглашења 

технолошким вишком око 10.000 запослених. 

Како је број индустријских радника у граду 

Крушевцу знатно опао, примарни циљ би требало да буде 

привлачење првенствено производно оријентисаног 

инвестиционог капитала који би био у функцији повећања 

броја запослених и повећања извоза. 

Последњих година, привреда града Крушевца 

доживљава опоравак. Доласком немачких компанија „ 

Kromberg&Schubert“ и фирме „Lidl“, број незапослених 

je смањен. 
 
2.2.3. Пољопривреда 
 
Пољопривреда је значајан сегмент укупне 

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

затим следе ливаде са 2.987 ha, воћњаци са 2.827 ha, а 
остало отпада на винограде. 

Град Крушевац има укупно 12.664 
пољопривредних газдинстава, oд чега је 5.423 
регистрованих.  

Крушевац има дугогодишњу традицију у развоју 
сточарства, воћа (нарочито јагода, малина и купина), 
воћних садница и лозних калемова. 

 
2.2.4. Трговина 
 
Трговинска делатност заузима значајно место међу 

привредним субјектима који послују на територији 
Крушевца.  

Најзначајнији већи трговински ланци који 
обављају своју делатност на територији Крушевца су 
ДИС, ИДЕА, Рода центар, Макси, ЛИДЛ, а очекује се 
да и предузеће НЕПИ отпочне са радом у 2019. години. 

 
2.2.5. Спољнотрговинска размена Расинског 

управног округа 
 
Према расположивим подацима РПК Расинског 

управног округа укупна спољнотрговинска робна 
размена Расинског округа за период јануар – септембар 
2018. године износи 331 милиона €, чиме је у односу на 
исти период 2017. године остварен раст од 15,5%.  

Вредност извезене робе у Расинском округу за 
период јануар-септембар 2018. године износи 179,8 
милиона €  и у односу на исти период 2017. године 
извоз је повећан за 8,8% . 

Укупан увоз Расинског округа у  периоду јануар – 
септембар 2018. године износи 151,2 милиона € и у 
односу на исти период 2017. године повећан је за 
24,6%. 

У Расинском округу, у периоду јануар - септембар 
2018. године остварен је суфицит у износу од 28,6 
милиона €. Покривеност увоза извозом у овом периоду 
износи 118,9 %. 
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2.2.6. Спољнотрговинска размена - град  
           Крушевац 
 
Према расположивим подацима РПК Расинског 

управног округа укупна спољнотрговинска робна 
размена Крушевца за период јануар–септембар 
2018.године износи 216,9 милиона €, чиме је у односу 
на исти период 2017. године остварен раст од 17,1%.  

Вредност извезене робе у Крушевцу за период 
јануар-септембар 2018. године износи 101,7 милиона € 

и у односу на исти период 2017. године извоз је 
повећан за 11,6%. 

Укупан увоз Крушевца у  периоду јануар – 
септембар 2018. године износи 115,2 милиона €  и у 
односу на исти период 2017. године повећан је за 
22,4%. 

У Крушевцу, у периоду јануар - септембар 2018. 

године остварен је дефицит у износу од 13,5 милиона €. 

Покривеност увоза извозом у овом периоду износи 

88,3%. 

 

 

 

 
Табела 9.  Приказ  извоза/увоза Расинског округа   

септембар 2018. године 
 

РЕГИОНИ/ОБЛАСТИ/ОПШТИНЕ 
Извоз Увоз 

Удео у укупном  
извозу у   

% 

Удео у укупном  
увозу у 

 % 

2017 2018 Индекс 2017 2018 Индекс 2017 2018 2017 2018 

РПК КРУШЕВАЦ (10) 165,3 179,8 108,8 121,3 151,2 124,6 1,5 1,5 0,9 0,9 

Расинска област (RS216) 165,3 179,8 108,8 121,3 151,2 124,6 1,5 1,5 0,9 0,9 

Крушевац (70670) 91,1 101,7 111,6 94,1 115,2 122,4 0,8 0,8 0,7 0,7 

Трстеник (71170) 21,0 24,9 118,8 12,6 17,6 139,6 0,2 0,2 0,1 0,1 

Александровац (70017) 19,7 19,2 97,5 5,6 8,4 150,3 0,2 0,2 0,0 0,1 

Варварин (70378) 15,2 17,2 112,9 3,0 2,7 89,8 0,1 0,1 0,0 0,0 

Брус (70343) 13,2 12,3 93,1 3,6 4,6 128,5 0,1 0,1 0,0 0,0 

Ћићевац (71196) 5,0 4,5 89,5 2,5 2,8 111,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Извор података: РПК Расинског управног округа 
 

 

 

Табела 10.  Приказ  укупне спољнотрговинске размене Расинског округа  

септембар 2018. године 
 

РЕГИОНИ/ОБЛАСТИ/ОПШТИНЕ 
Размена Нето извоз 

Покривеност увоза 

извозом 

2017 2018 Индекс 2017 2018 2017 2018 

 

РПК КРУШЕВАЦ (10) 286,6 331,0 115,5 43,9 28,6 136,2 118,9 

Расинска област (RS216) 286,6 331,0 115,5 43,9 28,6 136,2 118,9 

Крушевац (70670) 185,2 216,9 117,1 -3,0 -13,5 96,9 88,3 

Трстеник (71170) 33,6 42,5 126,6 8,3 7,3 166,1 141,5 

Александровац (70017) 25,3 27,7 109,2 14,1 10,8 351,5 228,0 

Варварин (70378) 18,2 19,8 109,1 12,2 14,5 511,7 642,9 

Брус (70343) 16,7 16,8 100,6 9,6 7,7 370,7 268,5 

Ћићевац (71196) 7,5 7,3 96,7 2,6 1,8 203,4 163,5 

 
Извор података: РПК Расинског управног округа 
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Табела 11.  Земље партнери у спољнотрговинској размени  
града Крушевца 

 

Општине 
Извоз Увоз 

Удео у 

укупном 

извозу у % 

Удео у 

укупном 

увозу у % 

Размена 

2018 Индекс 2018 Индекс 2018 2018 2018 Индекс 

РПК КРУШЕВАЦ         

         

УКУПНО 179,8 108,8 151,2 124,6 - - 331,0 115,5 

КРУШЕВАЦ 101,7 111,6 115,2 122,4 100,0 100,0 216,9 117,1 

Велика Британија (GB) 22,4 105,5 3,9 146,4 22,0 3,4 26,2 110,0 

Немачка  (DE) 9,3 106,8 15,0 219,6 9,2 13,0 24,3 156,3 

САД  (US) 12,0 85,0 4,1 91,3 11,8 3,6 16,2 86,5 

Мађарска  (HU) 8,3 5750,2 2,5 221,1 8,2 2,2 10,8 844,0 

Хрватска  (HR) 2,0 109,0 8,6 111,1 2,0 7,4 10,6 110,7 

Кина  (CN) 0,0 4,2 9,0 131,7 0,0 7,8 9,0 127,6 

Република Македонија  (MK) 4,5 119,7 3,3 100,8 4,5 2,9 7,8 111,0 

Република Црна Гора (ME) 7,0 105,9 0,6 311,2 6,8 0,5 7,6 112,0 

Румунија  (RO) 1,9 99,4 5,6 376,4 1,8 4,8 7,4 221,2 

Италија  (IT) 2,9 147,9 4,5 70,7 2,8 3,9 7,4 88,7 

Пољска  (PL) 1,4 74,3 5,5 122,5 1,4 4,8 6,9 108,4 

Руска Федерација  (RU) 2,6 125,2 4,3 151,9 2,5 3,7 6,9 140,7 

Турска  (TR) 1,1 160,7 5,5 75,4 1,1 4,8 6,6 82,6 

Француска  (FR) 4,2 134,1 1,7 55,5 4,1 1,5 5,9 95,6 

Шпанија  (ES) 2,7 99,4 3,1 123,8 2,7 2,7 5,8 111,2 

Босна и Херцеговина  (BA) 4,2 95,4 1,0 74,7 4,2 0,9 5,2 90,7 

Швајцарска  (CH) 2,7 141,1 1,6 847,4 2,7 1,4 4,3 203,7 

Бугарска  (BG) 0,4 24,2 3,7 87,7 0,4 3,2 4,1 68,7 

Словенија  (SI) 1,9 85,7 1,8 90,4 1,9 1,6 3,7 87,9 
 
Извор података: РПК Расинског управног округа 

 

 

 
Графикон 1. Tренд кретања извоза за Расински округ  за период јануар – септембар 

од 2012. до 2018. године 
 

 

 

  Извор података: РПК Расинског управног округа 
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2.2.7. Стање на тржишту рада 
 
Стање на тржишту рада карактеришу: неповољна старосна и квалификациона структура незапослених, 

непоседовање одговарајућих знања и вештина и радног искуства незапослених лица, велико учешће жена у 
укупној незапослености, велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама. 

 
2.2.7.1. Кретање незапослености 
 
Незапосленост жена у граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца. 
 
Табела 12. Незапослена лица по полу и годинама старости у граду Крушевцу, на дан 30.11.2018. године 

 

Године 
старости 

Незапослена лица 

Укупно Жене 

15-19 226 88 

20-24 850 436 

25-29 1.220 764 

30-34 1.319 818 

35-39 1.419 920 

40-44 1.614 993 

45-49 1.405 827 

50-54 1.412 837 

55-59 1.394 754 

60-64 899 311 

Укупно 11.748 6.748 

             

Извор: Национална служба за запошљавање 

 

 

 
Табела 13. Полна структура незапослених лица у граду Крушевцу, по годинама 

 
Незапо-

слена 
лица 

Н о в е м б а р  

2014 2015 2016 2017 2018 

Укупно  15.399 15.525 14.648 13.605 11.748 

Жене 53,21% 53,37% 53,94% 56,73% 57,43% 

 

Извор: Национална служба за запошљавање 
 
 
 

Табела 14. Структура незапослених према полу, новембар 2018 - удео у Расинском округу 
 и Републици Србији 

 

 
Град 

Крушевац 

Удео у 
Расинском 

округу   
 (%) 

Удео у 
Републици 

Србији  
(%) 

Незапослени – 
укупно 

11.748 54,01% 2,09% 

Незапослени – 

жене 

Број 6.748 55,51% 2,29% 
% 57,43% / / 

Незапослени – 

мушкарци 

Број 5.000 52,112% 1,96% 
% 42,56% / / 

 

Извор: Национална служба за запошљавање 
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Табела 15.  Број и полна структура незапослених у граду Крушевцу, по годинама 

 

 2014  2015 
Новембар 

2016 

Новембар 

2017 

Новембар 

2018 

Незапослени – укупно 15.487 15.704 14.648 13.605 11.748 

Незапослени – жене 8.212 8.322 7.901 7.718 6.748 

Незапослени - мушкарци 7.275 7.382 6.747 5.887 5.000 
 
Извор: Национална служба за запошљавање 

 

 

Табела 16. Дугорочна незапосленост 
 

Незапосленост 
Новембар 

2014 

Новембар 

2015 

Новембар 

2016 

Новембар 

2017 

Новембар 

2018 

Укупно незапослени 15.399 15.525 14.648 13.605 11.748 
Незапосленост младих 15-24 г. 11,82% 11,10% 10,38% 9,98% 8.9% 
Незапослени старији од 50 г.  24,24% 26,34% 27,79% 29,25% 31.53% 
Дугорочно незапослени 
(преко 12 месеци) 

74,53% 72,26% 76,71% 75,94% 72.81% 

     

Извор: Национална служба за запошљавање 

 
             Табела 17. Незапослена лица по полу и  дужини тражења посла  у граду Крушевцу, на дан 30.11.2018. 

године 
 

Дужина тражења посла 
Незапослена лица 

 
Укупно Жене 

До 3 месеца 1.379 718 

3 до 6 месеци 759 402 

6 до 9 месеци 521 276 

9 до 12 месеци 535 290 

1 до 2 године 1.374 758 

2 до 3 године 831 472 

3 до 5 година 1.621 891 

5 до 8 година 1611 926 

8 до 10 година 820 502 

Преко 10 година 2.297 1.513 

Укупно 11.748 6.748 

         
      Извор: Национална служба за запошљавање       

 
  
 

Табела 18. Незапосленост према степену стручне спреме у граду Крушевцу,  на дан 30.11.2018. године 
 

Број незапослених  
Степен стручне спреме 

VII-2 и VIII VII-1 VI V IV III II I 

Укупно 10 1.090 781 81 3.730 2.811 581 2.664 

Од тога жене 7 704 549 16 2.359 1.371 368 1.374 

 
Извор: Национална служба за запошљавање 
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2.2.7.2. Запосленост и кретање запослености 
 

Према подацима Републичког завода за статистику, Крушевац има 30.535 запослених лица (годишњи 
просек 2017. годинe). 
 

Табела 19. Запосленост у граду, округу и на републичком нивоу, годишњи просек 2017. године 
 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2017. 

Град Крушевац 25.356 24.665 24.405 24.428 23.862 29.678 30.535 

Расински округ 44.179 43.239 43.887 44.017 42.714 54.359 55.254 

Република Србија 1.795.775 1.746.138 1.727.048 1.715.163 1.697.686 1.989.617 2.062.588 
      

Извор: Републички завод за статистику 
 

Табела 20. Број запослених лица по делатностима на нивоу града – годишњи просек 2017. године 
 

Делатности 
Број  

запослених 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 374 

Рударство 30 

Прерађивачка индустрија 7.148 

Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром 544 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 646 

Грађевинарство 1.453 

Трговина на велико и мало и поправка м.возила 5.161 

Саобраћај и складиштење 1.341 

Услуге смештаја и исхране 955 

Информације и комуникације 331 

Финансијска делатност и осигурање 543 

Пословање некретнинама 224 

Стручне, научне, иновативне и техничке делатности 1.060 

Администрација и помоћне услужне делатности 496 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 1.810 

Образовање 2.156 

Здравствена и социјална заштита 2.777 

Уметност, забава и рекреација 625 

Остале услужне делатности 588 

Укупно - запослени у правним лицима 28.262 

Од тога: Предузетници (лица која сама обављају дел.) и 

запослени код њих 
6.617 

Регистровани индивидуални пољопривредници 2.273 

Укупно 30.535 
 
Извор: Републички завод за статистику 
 
Највећи број запослених, од укупног броја запослених, је у прерађивачкој индустрији (7.148 лица), а 

значајан број запослених је и у сектору трговине. 
 

2.2.7.3. Просечне зараде 

Табела 21.  Просечне зараде по запосленима у РСД, септембар 2018. године  
 

 
Град 

Крушевац 
Расински 

округ 
Република 

Србија 
Просечна бруто зарада (са порезом и доприносима) 56.912 54.355 66.251 
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) 41.255 39.442 47.920 
 
Извор: Републички завод за статистику  
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II  ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 
Циљеви и приоритети 
 
Циљеви активне политике запошљавања у граду 

Крушевцу 2019. године усмерени су на повећање запо-
слености. 

  
III  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
 

Одлуком о буџету града Крушевца опредељено је 
23.000.000,00 динара за спровођење ЛАПЗ 2019. 
године  и то за следеће програме:  

 Субвенција  за самозапошљавање  
 Субвенција за запошљавање незапослених лица 

из категорије теже запошљивих- Нова радна места 
 Програм јавних радова 
 Програм стручне праксе 
 Програм стицања практичних знања 
 Mере популационе политике (усклађивање 

рада и родитељства) 
 Субвенција  за самозапошљавање  
 
Подршка самозапошљавању подразумева пружање 

стручне помоћи, обуку из области предузетништва и 
субвенцију за самозапошљавање. Средства за 
самозапошљавање у 2019. години одобраваће се у виду 
субвенције, у једнократном износу.  

За реализацију програма „Субвенција за самоза-
пошљавање“  Град Крушевaц у 2019. години планира да 
издвоји 9.000.000 динара. Уколико Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 Субвенција за запошљавање незапослених лица 
из категорије теже запошљивих - Нова радна места 

 
Послодавци који припадају приватном сектору, 

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

За реализацију програма „Субвенција за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих“, Град Крушевац у 2019. години планира 
да издвоји 4.000.000 динара. Уколико Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 
 Програм јавних радова 
 
Јавни радови се организују у циљу радног 

ангажовања теже запошљивих незапослених лица 
(сходно Националном акционом плану запошљавања за 
2019. годину) ради очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и остваривања 
одређеног друштвеног интереса. 

За реализацију програма „Јавни радови“, Град 
Крушевац у 2019. години планира да издвоји 4.000.000 
динара. Уколико Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања одобри средства, укупан 
износ средстава намењен реализацији овог програма 
биће увећан. 

 
 Програм стручне праксе 
 
Програм стручне праксе подразумева стручно 

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

За реализацију програма „Стручна пракса“, Град 
Крушевац у 2019. години планира да издвоји 2.000.000 
динара. Уколико Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања одобри средства, укупан 
износ средстава намењен реализацији овог програма 
биће увећан. 

 
 Програм стицања практичних знања 
 
Програм стицања практичних знања подразумева 

стицање практичних знања и вештина кроз обављање 
конкретних послова (у оквиру и изван струке). 

За реализацију програма „Стицање практичних 
знања“, Град Крушевац у 2019. години планира да 
издвоји 2.000.000 динара. Уколико Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобри 
средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
овог програма биће увећан. 

 
 Mере популационе политике (усклађивање 

рада и родитељства) 
 
Mере популационе политике (усклађивање рада и 

родитељства) намењене су незапосленим младим 
брачним паровима и самохраним родитељима. 

За реализацију мере популационе политике 
(усклађивање рада и родитељства), Град Крушевац у 
2019. години планира да издвоји 2.000.000 динара. 
Уколико се буџетом Републике Србије одобре средства, 
укупан износ средстава намењен реализацији ове мере, 
биће увећан. 

 
IV  ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 
Финансирање активне политике запошљавања 

града Крушевца у 2019. години обавиће се из средстава 
буџета Града Крушевца  за следеће програме: 

 Субвенција  за самозапошљавање  
 Субвенција за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих 
 Програм јавних радова 
 Програм стручне праксе 
 Програм стицања практичних знања 
 Mере популационе политике (усклађивање 

рада и родитељства) 
Уколико се буџетом Републике Србије одобре 

средства, укупан износ средстава намењен реализацији 
наведених програма и мера, биће увећан. 
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V  НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ 2019. 

 
Мере активне политике запошљавања по ЛАПЗ-у 2019. године, Град Крушевац планира да спроводи у 

сарадњи са Националном службом за запошљавање - филијала Крушевац. 
 
 

VI  SWOT АНАЛИЗА НИВОА РИЗИКА НА ТРЖИШТУ РАДА 

 
 Применом  SWOT анализе, све прикупљене информације о стању на тржишту рада и перспективама у 

интерном и екстерном економском и социјалном окружењу класификоване су  у оквиру четири категорије: снаге, 

слабости, шансе и опасности. Анализа је усмерена на идентификовање унутрашњих и спољних фактора који имају 

позитиван или негативан утицај на остварење циља - повећање запошљавања.  

 

Снаге (Strengths) Слабости ( Weаknesses) 

-  Израђена Стратегија локалног одрживог развоја 
града Крушевца ( 2011-2020.) 
-Развијене институције за пружање подршке 
бизнису 
- Град Крушевац - седиште Расинског округа 
 

- Неповољна старосна и квалификациона 
структура незапослених, непоседовање 
одговарајућих знања и вештина и радног 
искуства незапослених лица,велико учешће жена 
у укупној незапослености  
 

 
Шансе (Opportunities) 

 

 
Опасности (Threats) 

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

- Одлив мозгова  
 

 
 

VII   ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 
Национална служба – филијала Крушевац и Град 

Крушевац су током 2018. године спроводили активну 
политику запошљавања на основу Локалног акционог 
плана запошљавања града Крушевца за 2018. годину и 
закључених Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања за 2018. годину бр. 404-471/II 
од 29.05.2018. године и бр. 1308-101-1/2018 од 
29.05.2018. године и Споразума о техничкој сарадњи за 
2018. годину бр. 404-470/II од 29.05.2018. године и бр. 
1308-101-16/2018 од 29.05.2018. године (у даљем 
тексту: Споразум).  

Споразумом о суфинансирању је било предвиђено 
издвајање укупно 40.000.000,00 динара за реализацију 
програма , од чега Град учествује са 55% или 
22.000.000,00 динара, а Национална служба са 45% или 
18.000.000,00 динара. Споразумом о техничкој 
сарадњи предвиђена је реализација програма стручне 
праксе за коју је Град издвојио 1.000.000,00 динара, а 
Национална служба ће пружити техничку подршку. За 
финансирање Локалног акционог плана запошљавања 
града Крушевца за 2018. годину из буџета града је 
издвојено укупно 23.000.000,00 динара. 

Споразумима је предвиђена реализација локалног 
плана запошљавања кроз пет  мера: 

1. програм јавних радова 
2. субвенција послодавцима за запошљавање 

лица из категорије теже запошљивих – нова радна 
места,  

3. субвенција за самозапошљавање,  
4. програм стицања практичних знања 
5. програм стручне праксе. 
По закључењу Споразума, расписани су јавни 

позиви (29.05.2018. године) за све програме. Јавни 
позиви за програме стручне праксе, стицања 
практичних знања и запошљавање лица из категорије 
теже запошљивих трајали су до 30.11.2018. године, 
јавни позив за програм самозапошљавања до 
30.06.2018. године, а јавни позив за спровођење јавних 
радова до 15.06.2018.године. 

Реализација програма ЛАПЗ се приводи крају, али 
још увек нису закључени сви уговори . На дан 
13.12.2018.године, стање је следеће : 

За програм самозапошљавање, издвојена су 
средства у износу од 16.363.636,36 динара. Град 
Крушевац је издвојио средства у износу од 
9.000.000,00 динара, а Национална служба 7.363.636,36 
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динара. По јавном позиву поднето је 127 захтева, 20 
захтева није испунило услове јавног позива. Укупан 
износ за 107 захтева износи 19.380.000,00 динара. У 

складу са расположивим средствима, донете су одлуке 
и закључени уговори према следећој спецификацији: 

 
 

 

 

 

Одлука 
Датум 
одлуке 

Број лица-
одлука 

Износ 
средстава-

одлука 

Број лица- 
уговори 

Износ 
средстава-

уговори 

I 01.08.2018. 90 16.320.000,00 87 15.780.000,00 

II 01.10.2018. 3 540.000,00 2 360.000,00 

III 29.11.2018. 1 180.000,00 1 180.000,00 

   укупно 90 16.320.000,00 

 
Напомена: Уговор из 3. одлуке још увек није исплаћен. Рок за исплату средстава је 18.12.2018. године. 

 

 
Средства по уговорима из прве и друге одлуке за 

програм самозапошљавања су исплаћена корисницима 
у укупном износу од 16.140.000,00 динара и то 
8.877.000 динара из градског буџета и 7.263.000,00 
динара из средстава Националне службе.  

 За програм доделе субвенција за запошљавање 
теже запошљивих лица – нова радна места, укупно је 
било издвојено 12.727.272,73 динара, где је учешће 

Града износило 55 % или 7.000.000,00 динара, а учешће 
Националне службе 45%  тј. 5.727.272,73 динара. По 
јавном позиву, поднето је 57 захтева послодаваца за 
запошљавање 93 лица, за чију реализацију је било 
потребно 14.250.000,00 динара. У складу са 
расположивим средствима, донете су одлуке и 
закључени уговори према следећој спецификацији: 

 
 

Одлука Датум Одлуке 

Бр. 
послода-

ваца- 
одлука 

Бр. лица- 
одлука 

Износ 
средстава - 

одлука 

Бр. 
послода-

ваца -
уговор 

Бр. 
лица- 
уговор 

Износ 
средстава- 

уговор 

I 01.08.2018. 21 40 6.000.000,00 16 28 4.200.000,00 

II 01.10.2018. 10 14 2.190.000,00 8 10 1.560.000,00 

III 29.10.2018. 8 8 1.200.000,00 8 8 1.200.000,00 

IV 06.12.2018. 12 24 3.750.000,00 5 * 11* 1.650.000,00 

укупно     37 57 8.610.000,00 
 
*Напомена: Рок за склапање уговора по четвртој одлуци је 14.12.2018.године. До сада је закључено 5 

уговора за 11 лица. 
 

 
До сада су исплаћене субвенције по  закљученим 

уговорима у укупном износу од 6.960.000,00 динара, од 

чега 3.828.000,00 из градског буџета и 3.132.000,00 

динара из средстава Националне службе. Уговори који 

се буду закључили из 4. одлуке биће исплаћени до 

18.12.2018. године. 

За програм јавних радова, укупно је било 

издвојено 7.272.727,27 динара, где је учешће Града 

износило 55% или 4.000.000,00 динара, а учешће 

Националне службе 45%  тј. 3.272.727,27 динара. По 

јавном позиву, поднете су две пријаве за ангажовање 50 

лица, за чију реализацију је било потребно 6.763.542,00 

динара. Обзиром да су захтеви испуњавали услове 

јавног позива и да је износ био у складу са 

опредељеним средствима, захтеви су у целости 

одобрени. Донето је мишљење Комисије за израду 

предлога Локалног акционог плана за запошљавање и 

избор корисника  града Крушевца дана 25.06.2018.год 

на основу којег је одобрено  спровођење јавних радова 

за два извођача који ће ангажовати укупно 50 лица, а 

укупно потребна средства су у износу од 6.763.542,00 

динара. Јавни радови су успешно реализовани, 

последњи је завршен дана 19.11.2018.год. Укупно 

исплаћена средства за реализацију програма јавних 

радова износе 6.222.565,76 динара, од чега су средства 

из градског буџета – 3.422.411,17 динара, а средства 

Националне службе – 2.800.154,59 динара.  

За програм стручне праксе, укупно је било 

издвојено 1.000.000,00 динара, где је учешће Града 

100%, а Национална служба ће пружити техничку 

подршку. По јавном позиву, поднето је 18 захтева 

послодаваца за стручно оспособљавање 23 лица, за чију 

реализацију би било потребно 3.636.000,00 динара. У 

складу са расположивим средствима, донете су одлуке 

и закључени уговори према следећој спецификацији: 
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Одлука 
Датум  
одлуке 

Јавни / Приватни 
сектор 

 
Бр. 

посло-
даваца- 
одлука 

Бр. лица-
одлука 

Износ 
средстава-

одлука 

 
Бр.  

посло-
даваца- 
одлука 

 

Бр. 
лица-

уговор 

Износ 
средстава- 

уговор 

I 01.08.2018. Јавни  1 1 210.000,00 1 1 210.000,00 

  Приватни  3 3 625.500,00 2 2 468.000,00 

II 29.11.2018. Приватни  1 1 157.500,00 * *  

укупно      3 3 678.000,00 

 
*Напомена: Уговор из 2. одлуке још увек није закључен. Рок за склапање уговора је 14.12.2018.године 
 
 

У јавном сектору укупно је ангажовано једно лице, 

а у приватном два лица. Последња уговорна обавеза, по 

програму стручне праксе завршава се 07.08.2019.год. 

(Не рачунајући уговор из 2. одлуке). 

Укупно исплаћена средства у 2018. години за 

реализацију програма стручне праксе износе 177.839,12 

динара (средства из буџета Града). Средства у износу 

од 657.660,88 динара биће исплаћена у 2019. години. 

Спровођење програма "Стручна пракса 2018" 

наставиће се у 2019. години, због чега су планирана 

финансијска средства на име пренетих обавеза у 2019. 

години и због чега је проценат реализације овог 

програма у 2018. години нижи у односу на проценат 

реализације осталих програма. 

За програм стицање практичник знања, укупно 

је било издвојено 3.636.363,64 динара, где је учешће 

Града износило 55% или 2.000.000,00 динара, а учешће 

Националне службе 45%  тј. 1.636.363,64 динара. По 

јавном позиву, поднето је 22 захтева за 32 лица, за чију 

реализацију је било потребно 4.743.000,00 динара. У 

складу са расположивим средствима, донете су одлуке 

и закључени уговори према следећој спецификацији: 
 
 

Одлука 
Датум 
одлуке 

Бр. 
послодаваца- 
одлука Бр.лица-

одлука 

Износ 
средстава-

одлука 

 
Бр. 

послода
ваца- 

одлука 
 

Бр.лица-
уговор 

Износ 
средстава- 

уговор 

I 01.08.2018. 12 12 2.845.746,00 11 11 2.608.600,50 

II 24.10.2018. 4 4 948.582,00 4 4 948.582,00 

укупно     15 15 3.557.182,50 

 
Укупно исплаћена средства у 2018. години за реализацију програма стицање практичних знања износе 

520.065,32 динара (средства из буџета Града) . Средства буџета Града у износу од 1.436.385,13 динара биће 
исплаћена у 2019. години. 

Последња уговорна обавеза, по програму стицање практичник знања завршиће се 19.11.2019. године (не рачунајући 
уговоре који треба да се закључе из 2. одлуке). 

Спровођење програма „Стручна пракса 2018“ наставиће се у 2019. години, због чега су планирана 
финансијска средства на име пренетих обавеза у 2019. години и због чега је проценат реализације овог програма у 
2018. години нижи у односу на проценат реализације осталих програма. 

 
Локални акциони план запошљавања објавити у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 101-1/2018                ПРЕДСЕДНИК  
       Живојин Милорадовић, с.р. 
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385 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

(“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 
32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
РС” бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 
19. Статута града Крушевца (“Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.12.2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 

О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 
I - ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
Одлуком о буџету града Крушевца за 2019. годину 

утврђују се укупни приходи и примања и укупни 
расходи и издаци у износу од 3.534.552.588 динара, од 
тога 3.389.000.000 динара средства из буџета и 
145.552.588 динара средства из других извора 
буџетских корисника. 

 
Члан 2. 

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

године у износу од 220.725.328 динара, која се састоје 

од пренетих неутрошених средстава са рачуна 
извршења буџета у износу од 190.007.240 динара и 
пренетих неутрошених средстава са рачуна сопствених 
средстава буџетских корисника у износу од 30.718.088 
динара. 

 
2. Текућих прихода и примања буџета у износу од 

3.198.992.760 динара и то: уступљених и изворних 
прихода буџета у износу од 2.432.161.720 динара, 
трансферних средстава из буџета Републике Србије у 
износу од 511.071.040 динара и примања од продаје 
земљишта у износу од 255.760.000 динара. 

 
3. Текућих прихода и примања из изворних актив-

ности директних и индиректних корисника буџетских 
средстава у укупном износу од 114.834.500 динара.  

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

имовину са рачуна извршења буџета у износу од 
3.389.000.000 динара. 

 
2. Текући расходи и издаци за нефинансијску 

имовину из других извора буџетских корисника у 
износу од 145.552.588 динара 

 
Члан 3. 

 
Приходи и примања, расходи и издаци града 

Крушевца за 2019. годину, утврђени методологијом 
GFS - Статистике државних финансија, коју је 
прописао ММФ, приказани су у следећој табели: 

 

ОПИС 
Шифра 

економске 

класификације 

План - 
средства из  

буџета 

План - 

средства из  
додатних 
прихода 

 
Укупно план 

 
1 2 3 4 5 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  

3,198,992,760 114,834,500 3,313,827,260 

 

1. Порески приходи   1,980,561,720  1,980,561,720 

     1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодоприноса -

711180) 711 1,492,510,000   1,492,510,000 

     1.2. Порез на фонд зарада 712 51,720   51,720 

     1.3. Порез на имовину 713 488,000,000   488,000,000 

 

2. Непорески приходи   962,671,040 75,649,500 1,038,320,540 

     2.1. Таксе   96,060,000 4,029,000 100,089,000 

     2.1.1. Локалне комуналне таксе 714, 716, 741, 742 80,060,000 4,029,000 84,089,000 

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

     2.1.3. Боравишна такса 714552 11,000,000   11,000,000 

  2.2. Накнаде 7145,7415,742253 182,440,000   182,440,000 

  2.3. Самодопринос 711180 100,000   100,000 

  2.4. Донације и трансфери   511,071,040 680,000 511,751,040 

   - Донације 731+732      
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1 2 3 4 5 

   - Трансфери 733 511,071,040 680,000 511,751,040 

 2.5. Приходи настали употребом јавних средстава   154,500,000 60,102,500 214,602,500 

  - Приходи од камате 741140      

  - Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС 742140 139,000,000 60,102,500 199,102,500 

  - Новчане казне и одузета имовинска корист 7433 15,500,000   15,500,000 

2.6. Остали непорески приходи   18,500,000 10,838,000 29,338,000 

  - Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744      

  - Мешовити и неодређени приходи 7451+743920 18,500,000 5,748,000 24,248,000 

  -  Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772   435,000 435,000 

 -  Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 781   4,655,000 4,655,000 

 

3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 255,760,000 39,185,000 294,945,000 

 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   3,389,000,000 145,552,588 3,534,552,588 

 

1. Текући расходи   2,207,448,070 94,137,468 2,301,585,538 

     1.1. Расходи за запослене 41 921,422,000 8,335,430 929,757,430 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 1,032,930,710 82,396,780 1,115,327,490 

     1.3. Амортизација и употреба средстава за рад 43      

     1.4. Отплата камата 44 446,000 625,000 1,071,000 

     1.5. Субвенције 45 37,050,000   37,050,000 

     1.6. Социјална заштита из буџета 47 74,309,000   74,309,000 

     1.7. Остали расходи 48+49 141,290,360 2,780,258 144,070,618 

2. Трансфери 463 406,067,000   406,067,000 

3. Дотације и трансфери 464+465 88,944,000 294,000 89,238,000 

4. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 686,540,930 51,121,120 737,662,050 

5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62    

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

И ЗАДУЖИВАЊА       

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 

    имовине 92    

2. Задуживање  91    

     2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911    

     2.2. Задуживање код страних кредитора 912    

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ      

3. Отплата дуга 61    

     3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611    

     3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612    

     3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613    

4. Набавка финансијске имовине 6211    

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА       

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине   3,198,992,760 114,834,500 3,313,827,260 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине   3,389,000,000 145,552,588 3,534,552,588 

Буџетски суфицит/дефицит   -190,007,240 -30,718,088 -220,725,328 

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 

домаћих хартија од вредности)   
   

Укупни фискални суфицит/дефицит   -190,007,240 -30,718,088 -220,725,328 
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1 2 3 4 5 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

   
   

Примања од задуживања      

Примања од продаје финансијске имовине      

Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих 

хартија од вредности)      

Издаци за отплату главнице дуга      

Нето финансирање      

Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање   -190,007,240 -30,718,088 -220,725,328 

 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА  
(класа 3, извор финансирања 13 и 15) 3 190,007,240 30,718,088 220,725,328 

 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 

(класа 3, извор финансирања 14) 3    

 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА 
КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА 
      

 
 

Члан 4. 
 

Потребна средства за финансирање укупног нето фискалног дефицита из чл. 3. ове Одлуке у износу од 

220.725.328 динара, обезбедиће се из вишка прихода из претходне године. 
 
 
 
 
 
 

 


