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I - АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
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На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 129/07), члана 19.  и  

53. став 1 Статута града Крушевца  ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 27.11.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА  
ГРАДА КРУШЕВЦА  

 
I - УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Градоначелнику града Крушевца Драгију Несторовићу, због наступања 

смрти 21.10.2017. године. 
  
II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 020-40/2017                ПРЕДСЕДНИК 

                   Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 

и 104/16) члана 11. и члана 38б. став 1. 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 и 68/14), и члана 19. Статута града Крушевца (''Службени лист 
града Крушевца'', бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

 Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана  27.11.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се висина стопе пореза на имовину на непокретностима на територији града Крушевца. 
 

Члан 2.  
 

Стопе пореза на имовину износе:  

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге -  0,4 %  

2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге -  0,25 %  

3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту, зависне од 

висине пореске основице и то: 
 

На пореску основицу  Плаћа се на име пореза  

(1) до 10.000.000 динара   0,40 % 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара  порез из подтачке (1)  + 0,6 % на износ преко 10.000.000 динара   

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара  порез из подтачке (2)  + 1,0 % на износ преко 25.000.000 динара   

(4) преко 50.000.000 динара  порез из подтачке (3)  + 2,0 % на износ преко 50.000.000 динара  
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Члан 3. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину 
објављена у „Службеном листу града Крушевца“ бр. 12/2016. 

Ову Одлуку објавити 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 01.01.2018.год. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

IБрој:463-1/2017                ПРЕДСЕДНИК                  
                  Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 6.став 5. до 7. и 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 и 68/14) и члана 19. Статута града Крушевца 

(''Службени лист града Крушевца''бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 27.11.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА  

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

Члан 1.  
 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2018. годину на територији града Крушевца. 

 

Члан 2.  
 

На територији града Крушевца,  Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне,  одређене су ЧЕТИРИ 

зоне за утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, 

саобраћајној повезаности са централним деловима града Крушевца, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу. Прва зона одређена је за најопремљенију зону. 

 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на 

територији Града Крушевца у ПРВОЈ зони износе: 
 

1) грађевинског земљишта           8.959,00 динара 

2) станова        69.041,00 динара 

3) кућа за становање       25.486,00 динара 

4) пословних зграда и других (надземних и подземних) 

    грађевинских објеката који служе за обављање делатности                   82.666,00 динара 

5) гаража и гаражна места      18.820,00 динара 

 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на 

територији Града Крушевца у ДРУГОЈ зони износе: 
 
1) грађевинског земљишта            3.802,00 динара 

2) станова         54.749,00 динара 

3) кућа за становање        17.048,00 динара 

4) пословних зграда и других (надземних и подземних) 

    грађевинских објеката који служе за обављање делатности        59.490,00 динара 

5) гаража и гаражна места       15.473,00 динара 

http://www.krusevac.rs/
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Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на 

територији Града Крушевца у ТРЕЋОЈ зони износе: 

 

1) грађевинског земљишта          1.401,00 динара 

2) пољопривредног земљишта            65,00 динара 

3) шумског земљишта                          16,00 динара 

4) станова        37.589,00 динара 

5) кућа за становање                   17.720,00 динара 

6) пословних зграда и других (надземних и подземних) 

    грађевинских објеката који служе за обављање делатности           59.490,00 динара 

7) гаража и гаражна места                     8.617,00 динара 

 

 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на 

територији Града Крушевца у ЧЕТВРТОЈ  зони износе: 

 

1) пољопривредног земљишта            65,00 динара 

2) шумског земљишта                                   16.00 динара 

3) станова                                 37.589,00 динара 

4) кућа за становање                      5229,00 динара 

5) пословних зграда и других (надземних и подземних) 

    грађевинских објеката који служе за обављање делатности                  16.535,00 динара 

6) гаража и гаражна места                    8.617,00 динара 

7) грађевинско земљиште                                                                                    208,00 динара 

 

Члан 3. 

 

За непокретност обвезника који не води пословне књиге, за коју је том обвезнику утврђен порез на имовину за 

2017.годину, за одговарајућу површину исте непокретности, пореска обавеза истом обвезнику за 2018. годину, 

применом ове одлуке, може бити утврђена у износу не већем од 50% у односу на пореску обавезу утврђену за 

2017. годину.  
 

Члан 4. 

 

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

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а 

примењиваће се од 01.01.2018.године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I Број: 463-2/2017                                                 ПРЕДСЕДНИК                  

                                                      Јасмина Палуровић, с.р.   
 

    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.krusevac.rs/
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору "Сл. 
гласник РС" број 68/15), Одлуке Владе Републике 
Србије о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему државних органа, систему јавних 
служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 
систему локалне самоуправе за 2017. годину, ("Сл. 
гласник РС број 61/17) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године, донела је  

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ 
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 

СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У 
ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ - ГРАДУ КРУШЕВЦУ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
I –  У Одлуци о максималном броју запослених на 

неодређено време за сваки организациони облик у локалној 
самоуправи - Граду Крушевцу за 2017. годину ("Сл. лист 
града Крушевца" број 7/17) у тачки II - у Табели, у редном 
броју 3. Градско правобранилаштво града Крушевца у 
колони "Укупан број запослених на неодређено време" број 
"5" замењује се бројем "4", а у редном броју 14. Историјски 
архив, у колони "Укупан број запослених на неодређено 
време" број "28" замењује се бројем "29". 

 
II -  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 021-5/2017                 ПРЕДСЕДНИК 

            Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10-
Одлука УС, 24/11, 121/12 ,42/13-Одлука УС, 50/13-
Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 
и 145/14), члана 18.став 4. Одлуке о организацији 
Градске управе града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“бр. 8/16 - пречишћен текст, 12/16и 15/16) и 
члана 19. Статута града Крушевца („Сл.лист града 
Крушевца“бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

  
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевин-

ског земљишта („Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/17 - 
пречишћен текст и 5/17) у члану 2. мења се став 1. и 
гласи: 

„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“. 

Став 2. постаје став 3. 
 

Члан 2. 
 
У члану 11.после става 1. додаје се став 2. и гласи: 
„Уговор из става 1. овог члана закључује се по 

претходно прибављеном мишљењу Градског правобра-
нилаштва“. 

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

Члан 3. 
 
У члану 35. мења се став 3. и гласи: 
 
„Тржишну вредност грађевинског земљишта за 

сваку конкретну грађевинску парцелу утврђује 
надлежни порески орган“. 

Став 4. брише се. 
 

Члан 4. 
 

Члан 36. брише се. 

Чланови 37, 38, 39. и 40. постају чланови 36, 37, 38. 

и 39. 
 

Члан 5. 
 
Поступци отуђења грађевинског земљишта 

започети пре ступања на снагу ове одлуке, окончаће се 
по одредбама ове одлуке.   

 
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 463-345/2017             ПРЕДСЕДНИК 

            Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу  члана 94. и 174. ст. 2. Закона о превозу 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
27.11.2017. године, донела је 
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О Д Л У К У  
 

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

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

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

територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 12/16 - пречишћен текст, 15/16 и 5/17) у 
члану 42. у ставу 1. износ „од 50.000,00 динара“ замењује 
се износом „од 100.000,00 динара“. 

У ставу  2. износ „од 10.000,00 динара“ замењује се 
износом „од  25.000,00 динара“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 43 у ставу 1. износ „од 25.000,00 динара“ 

замењује се износом „од 50.000,00 динара“. 
У ставу  2. износ „од 10.000,00 динара“ замењује се 

износом „од 25.000,00 динара“. 
 

Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 344-1162/2017           ПРЕДСЕДНИК 

            Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана  64, 65, 66, 67 и 219. Закона о 

социјалној заштити (,,Сл. гласник РС“, број 24/11) и 
члана 19. Статута града Крушевца (,,Службени лист 
града Крушевца“, брoј 8/08, 5/11 и 8 /15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној  
дана 27.11.2017. године, донела је 

  
О Д Л У К У  

 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И 

УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о правима и услугама у социјалној 

заштити града Крушевца (,, Сл.лист града Крушевца“, 
број 4/13, 11/13, 1/14 и 14/16), у члану 5. додати тачку 
12.  која гласи: 

„12. Лични пратилац детета“. 
 

Члан 2. 
 

После члана 58. Одлуке, додати нови одељак 12.и 
нове чланове  58а, 58б, 58в, 58 г, 58д, 58ђ, 58е, који 
гласе: 

 
,,12 - УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА 

Члан 58а. 
 

Лични пратилац детета доступан је детету са 
инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је 
потребна подршка за задовољавање основних потреба у 
свакодневном животу у области кретања, одржавања 
личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са 
другима, под условом да је укључено у васпитно-
образовну установу, односно школу, до краја редовног 
школовања, укључујући завршетак средње школе. 

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се у 
трајању до 20 часова недељно. 

 
Члан 58б. 

 
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање 

детету одговарајуће индивидуалне подршке ради 
укључивања у редовно школовање и активности у 
заједници, ради успостављања што већег нивоа 
самосталности. 

 
Члан 58 в. 

 
Програмске активности личног пратиоца детета 

реализују се кроз акредитован програм, у оквиру 
посебне услуге личног пратиоца детета у складу са 
одредбама ове Одлуке и посебним Правилником о 
пружању ове услуге. 

 
Члан 58 г. 

 
Активности личног пратиоца детета планирају се и 

реализују у складу са индивидуалним потребама детета 
у области кретања, одржавања личне хигијене, 
храњења, облачења и комуникације са другима, што 
укључује: 

 
1. помоћ код куће у облачењу, одржавању личне 

хигијене (умивање, чешљање, прање зуба) при 
храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, 
храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), 
припрему књига и опреме за вртић односно школу; 

 
2. помоћ у заједници, што укључује: 
1. помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и 

излазак из средстава превоза, куповине карте и сл.); 
2. помоћ у кретању (оријентација у простору 

уколико је дете са оштећењем вида,гурање колица или 
коришћење других помагала и сл.); 

3. одлазак на игралишта односно места за 
провођење слободног времена (подршка у игри, 
подршка и посредовање у комуникацији и сл.), 
укључујући културне или спортске активности и друге 
сервисе подршке; 

4. ангажовање пратиоца за личну помоћ детету 
ради лакшег функционисања и комуникације са 
другима током остваривања васпитно-образовног рада 
у предшколској установи или образовно-васпитног 
рада у школи, током целодневне наставе или 
продуженог боравка, ваннаставних активности, 
извођења наставе у природи,  излета, екскурзија, 
одмора и слично.  
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Члан 58д. 
                                                        
Услуга личног пратиоца  обезбеђује се у Центру за 

социјални рад Крушевац,у складу са Законом о 
социјалној заштити и прописима донетим за његово 
спровођење. 

Ближе услове о начину спровођења и контроле 
реализације ове услуге прописује Градско веће града 
Крушевца. 

 
Члан 58 ђ. 

 
Ради спровођења ове услуге, Центар за социјални 

рад мора имати најмање једног стручног радника. 
Непосредну услугу личног пратиоца пружа 

сарадник-лични пратилац детета. 
Стручни радник и сарадник-лични пратилац морају 

имати завршену обуку по акредитованом програму за 
пружање услуге личног пратиоца. 

Сарадник-лични пратилац не може бити члан 
породичног домаћинства у коме живи корисник, 
сродник у правој линији, као ни брат и сестра, односно 
брат и сестра по оцу или мајци корисника. 

 
Члан 58 е. 

 
Центар за социјални рад доноси решење о праву на 

личног пратиоца на основу поднетог захтева за 
остваривање права на услугу од стране 
родитеља/старатеља детета/ученика, школе или по 
службеној дужности, и мишљења Интерресорне 
комисије Града. 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном листу града Крушевца” а 
примењиваће се почев од 01.02.2018. године.  

 
Члан 7. 

 
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да 

важи Решење о организовању додатне подршке за 
инклузивно образовање (,,Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 2/13 и 15/16). 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-381/2017             ПРЕДСЕДНИК 

            Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8 Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС број 129/07 ) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15), 

Скупштина града Крушевца на седници од  
27.11.2017. године,  донела је 

 

О Д Л У К У   
 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Службе месних заједница 

("Сл.лист општине Крушевац" број 4/97,11/04 и 
"Сл.лист града Крушевца" број 14/08 и 1/09- пречишћен 
текст), члан 2 мења се и гласи: 

 
"Члан 2. 

 
Служба месних заједница обавља административно 

- техничке, стручне и финансијско - књиговодствене 
послове за месне заједнице и одређене администра-
тивно-техничке и стручне послове за потребе органа 
Града." 

 
Члан 2. 

 
Члан 4. мења се и гласи: 
  
"На унутрашњу организацију и рад Службе месних 

заједнице сходно се примењују основна начела за 
унутрашњу организацију и систематизацију радних 
места у Градској управи. 

Правилник о унутрашњем уређењу и системати-
зацији радних места Службе месних заједница је део 
обједињеног правилника који усваја Градско веће града 
Крушевца за Градску управу и друге службе које 
оснива Град." 

 
Члан 3. 

 
У члану 6. став 1 после речи: "буџета града" ставља 

се тачка, а речи: "и из накнаде коју својим радом 
оствари Служба  месних заједница" бришу се. 

У истом члану став два брише се.  
 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I Број: 022-382/2017             ПРЕДСЕДНИК 

            Јасмина Палуровић, с.р. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


