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На основу члана 31. став 1. тачка 1., члана 41. Закона о 

локалној самоуправи („Службени  гласник РС“ бр. 129/07) 
и члана 19. став 1. тачка 1. Статута града Крушевца  
(„Службени лист града Крушевца“' бр. 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.11.2013. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА  
 

Члан 1.  
 

У Пословнику Скупштине града Крушевца („Службени 
лист града Крушевца“ бр. 1/2013 - пречишћен текст), у 
члану 72. у ставу 3. реч „говорник“ замењује се речју 
„одборник“.  

 
Члан 2. 

 
У члану 73. у ставу  1. реч „говорник“ замењује се 

речју „одборник“.  
 

Члан 3. 
 

У члану 74. у ставу 1. и 4. реч „говорник“ замењује 
се речју '' одборник''.  

 
Члан 4. 

 
У члану 106. став 2. мења се и гласи: „Одборник коме 

је изречена мера одузимања речи, дужан је да прекине 
своје излагање. У супротном председник Скупштине 
искључује микрофон, а по потреби одређује паузу.“ 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  020 -30 /2013                        
             ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 59. став 1 и 66. став 7. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 129/07) и члана 19. став 1. тачка 21. и члана 
55. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на предлог Градског 
већа ,на седници од 29.11.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о оранизацији Градске управе града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 2/2010 – 
пречишћен текст, 1/2011 и 7/2012, 8/2012 и 1/2013) у 
члану 13. став 1, после алинеје 5 додаје се нова алинеја 
која гласи: „-Одељење за јавне набавке.“ 

 
Члан 2. 

 
Члан 17. мења се и гласи: 
 

„Члан 17. 
 
Одељење за финансије врши послове Градске управе 

који се односе на: припрему предлога и извршењу буџета 
и ребаланса буџета Града; буџетско извешавање о 
остварењу јавних прихода и јавних расхода у складу са 
законом; израду Завршног рачуна буџета; израду решења 
о повећању прихода и расхода буџета, о употреби 
средстава са текуће и сталне резерве, о преусмеравању 
средстава унутар корисника и промени намене средстава 
и закључака о исплатама са позиција капиталних расхода; 
финансијско планирање и праћење реализације планова, 
обрачун и исплату зарада, вођење помоћних евиденција и 
рачуноводство и извештавање за директне и одређене 
индиректне кориснике; попис покретне и непокретне 
имовине града и поступање по захтевима за откуп 
стaнова; послове трезора, пријема, контроле и преноса 
трансфера финансијских средстава директним и 
индиректним корисницима, вођење евиденције о 
ликвидности КРТ-а и главне књиге трезора директних 
корисника; 

Врши и друге послове у складу са законом и 
одлукама Скупштине града.“ 

 
Члан 3. 

 
После члана 17-а додаје се члан 17-б који гласи: 
 

„Члан 17-б 
 
Одељење за јавне набавке спроводи поступак јавних 

набавки за органе Града, установе чији је оснивач Град, 
осим здравствених установа, основне и средње школе 
за јавне набавке које се финансирају средствима буџета 
града; припрема годишњи план набавки, израђује 
нормативна акта из ове области, координира са 
организационим јединицама и установама у циљу 
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израде конкурсне документације, израду конкурсне 
документације, врши оглашавања јавних набавки, 
израђује моделе уговора и стара се о конкурсној 
документацији, обавља стручно-административне 
послове за потребе Комисије за јавне набавке; прати 
извршавање уговорених обавеза у складу са законом; 
води регистре и евиденције о спроведеним поступцима 
у електронскоми штампаном облику, припрема 
извештаје за надлежне органе; обавља послове који се 
односе на поверавање обављања комуналних 
делатности у складу са законом и припрему уговора о 
поверавању, врши и друге послове у складу са законом 
и одлукама Скупштине града. 

 
Члан 4. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћени текст ове Одлуке.   
 

Члан 5. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 020  - 29 /2013                       
          ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана  42. Закона о правима пацијената  

("Службени гласник РС", број 45/13), члана 32., тачка 
6., а у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 19. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 29.11.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 
 

Члан 1. 
 
Образује се Савет за здравље  града Крушевца, за 

разматрање питања из надлежности Скупштине града у 
области  здравствене заштите  и обављања одређених 
задатака из области заштите права пацијената  (у даљем 
тексту: Савет). 

 
Члан 2. 

 
Савет има председника и осам чланова, које именује 

Скупштина града на период од четири године. 
Савет   чини:  пет представника локалне самоуправе 

, два представника здравствених установа са територије 
Града и по један представник удружења грађана из реда 

пацијената (корисника услуга) и надлежне филијале 
Републичког фонда за здравствено осигурање. 

 
Члан 3. 

  
Савет обавља  задатке из области заштите права 

пацијената, и то:  
1) разматра приговоре о повреди појединачних 

права пацијената на основу достављених и 
прикупљених доказа и утврђених чињеница,  

2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца 
приговора и директора здравствене установе, односно 
оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и 
даје одговарајуће препоруке,  

3) разматра извештаје саветника пацијената, прати 
остваривање права пацијената на територији Града и 
предлаже мере за заштиту и промоцију права 
пацијената,  

4) подноси годишњи извештај о свом раду и 
предузетим мерама за заштиту права пацијената 
Скупштини града, као и министарству надлежном за 
послове здравља. 

Ради информисања и остваривања потребне 
сарадње, извештај из става 1., тачка 4. ове Одлуке  
доставља се Заштитнику грађана. 

 
Члан 4. 

 
На организацију и начин рада Савета, сходно се 

примењују одредбе Пословника Скупштине града које 
се односе на радна тела Скупштине. 

 
Члан 5. 

 
Стручне и административно – техничке послове за 

потребе Савета обавља Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Крушевца – Служба 
за социјалну и здравствену заштиту. 

 
Члан 6. 

 
Чланови Савета у свом раду обавезни су да 

поступају у складу са прописима којима се уређује 
заштита података о личности. 

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

 
I Број:022 - 491 /2013                     

         ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 38. став 1.и члана 39. став 4. Закона 

о правима пацијената ("Сл. гласник РС", бр. 45/13), 
члана 19. Статута града Крушевца ("Службени лист 
града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 29.11.2013. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О OРГАНИЗОВАЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ  

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређује се организовање, финанси-

рање и услови рада саветника за заштиту права 
пацијената (у даљем тексту: саветник пацијената) града 
Крушевца, као и друга питања од значаја за 
остваривање права пацијената. 

 
Члан 2. 

 
Саветник пацијената обавља послове заштите права 

пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне 
информације и савете у вези са правима пацијената и 
врши друге послове утврђене Законом. 

 
Члан 3. 

 
У вршењу послова из своје надлежности саветник 

поступа на начин утврђен Законом.  
 

Члан 4. 
 
Рад саветника пацијената доступан је јавности. 
Јавност рада саветника пацијената обезбеђује се 

подношењем и објављивањем годишњег и посебних 
извештаја као и давањем информација. 

 
Члан 5.  

 
Средства за рад саветника пацијената обезбеђују се 

у буџету града Крушевца. 
 

Члан 6. 
 
Саветник пацијената има свој печат. 
 

Члан 7. 
 
Саветник пацијената послове из своје надлежности 

врши у седишту органа града у Крушевцу, улица  
Балканска 63 (зграда Јастребца). 

 
Члан 8. 

 
Саветника пацијената одређује Градско веће града 

Крушевца, посебним актом, на период од пет година и 
исто лице може бити поново одређено на ову дужност.  

За саветника пацијената може бити одређено лице 
које поред општих услова предвиђених законом 
испуњава и следеће услове да: 

-  је дипломирани правник, 
-  има положен испит за рад у органима државне 

управе, 
-  има најмање три године радног искуства у струци,  
- познаје прописе из области здравства. 

 
Члан 9. 

 
Саветнику пацијената престаје дужност: 
- истеком мандата,  
- разрешењем, 
- оставком, и у другим случајевима предвиђеним 

законом. 
 

Члан 10. 
 
Саветник пацијената се разрешава дужности на 

лични захтев и ако: 
- нестручно и несавесно обавља своју дужност, 
- ако обавља другу јавну функцију, професионалну 

делатност, односно другу дужност или посао који би 
могао утицати на његову самосталност и независност, 
ако поступа супротно закону којим се уређује 
спречавање сукоба интереса при вршењу јавних 
функција, 

- у другим случајевима предвиђеним законом. 
 

Члан 11. 
 
Саветник пацијената за свој рад одговара Градском 

већу. 
Саветник пацијената има право на плату у висини  

плате утврђене за начелника одељења Градске управе. 
Друга права саветник пацијената остварује у 

Градској управи. 
 

Члан 12. 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:022  -249  /2013                       
          ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 178. став 1. Закона о 
енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 80/11-
исправка и 93/12), члана 20. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник Републике Србије”, број 
129/07), Члана55-59. Одлуке о условима и начину 
снадбевања топлотном енергијом ("Службени лист 
града Kрушевца" бр.6/11) и члана 19. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр.8/8 и 
5/11)  

Скупштина града Крушевца, на седници 
одржаној дана 29.11.2013. године, донела је: 
 
 

ТАРИФНИ СИСТЕМ 
ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

ТАРИФНЕ КУПЦЕ 
 
 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Тарифним системом за обрачун топлотне 
енергије за тарифне купце (у даљем тексту: „тарифни 
систем”) се одређују: 

- услови и начин утврђивања максималне 
висине прихода енергетског субјекта који обавља 
делатност производње топлотне енергије и 
дистрибуције и снабдевања топлотном  енергијом (у 
даљем тексту: енергетски субјект), 

- критеријуми и правила за расподелу тог 
прихода 

- групе тарифних купаца у зависности од 
намене коришћења објеката и категорије потрошача; 

-тарифни елементи и тарифе за обрачун цене 
топлотне енергије, коју ЈКП  Градска топлана 

 (у даљем тексту „енергетски субјект”) 
испоручује тарифним купцима топлотне енергије 

 (у даљем тексту: купци); 
           - тарифе за обрачун цена  топлотне енергије и 
начин израчунавања, 
            - поступци и принципи за подношење захтева, 
обрачун и одобравање   тарифа за обрачун цена 
топлотне енергије и то: изворних тарифа и промене 
тарифа у складу са Тарифним системом надлежном 
органу локалне самоуправе (у даљем тексту:надлежни 
орган). 
Појмови који се користе у тарифном систему имају 
следеће значење: 
1) Изворна цена - цена топлотне енергије за купце 
која се одређује  при промени начина обрачуна односно 
замена паушалног начина обрачуна према m2 
обрачуном према испорученој топлотној енергији, а у 
складу са овим тарифним системом. 

2) Максимално одобрени приход - максимални 
приход којим се енергетском субјекту у регулаторном 
периоду надокнађују сви трошкови који су оправдани; 
3) Обрачунски период – временски период ,по 
правилу календарски месец;   
4) Регулаторни период - период у трајању од једне 
календарске године; 
5) Тарифна група-група тарифних купаца 
топлотне енергије са сличним карактеристикама 
потрошње; 
6) Тарифни елементи су рачунске (обрачунске 
)величине на које се распоређује максимално одобрени 
приход енергетског субјекта у регулаторном периоду  
 
 

Члан 2. 
 
 

Цене топлотне енергије за тарифне купце 
исказују се по тарифама  утврђеним овим тарифним 
системом, на основу којих се обрачунава испоручена 
топлотна енергија тарифном купцу за обрачунски 
период и утврђују се по тарифним елементима за сваку 
групу тарифних купаца. 

Цене за испоручену топлотну енергију купцу 
морају бити у складу са Методологијом за формирање 
цена топлотне енергије (у даљем тексту: 
Методологија), која је саставни део овог тарифног 
система (Прилог 1). 

При одређивању тарифа за обрачун цена 
топлотне енергије   узимају се у обзир општа политика 
цена и планови развоја система топлификације града 
Крушевца. 
 Методологија контроле цене топлотне енергије 
се врши применом методе регулације „трошкови плус“, 
којом се енергетском субјекту за производњу топлотне 
енергије и дистрибуцију и снабдевање топлотном 
енергијом одређује максимална висина прихода у 
регулаторном периоду, односно тарифа за обрачун цена 
топлотне  енергије  којом се обезбеђује: 

-покривање оправданих трошкова пословања у 
обављању делатности производње топлотне енергије и 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом 
којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна 
сигурност снабдевања; 
-подстицање економске и енергетске ефикасности; 
-недискриминација, односно једнаки положај за све 
купце ; 
-спречавање међусобног субвенционисања између 
појединих делатности које обавља енергетски субјект и 
између појединих категорија и група купаца и. 
-спречавање монополског понашања енергетског 
субјекта.   
 
 
 
 



 30.11.2013.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  10                                          649   
 

 

Члан 3. 
 

          Максимално одобрени приход енергетског 
субјекта се обрачунава на основу оправданих трошкова 
пословања у обављању  енергетске делатности. 
Регулаторни период почиње 1.септембра године у којој 
предузеће поднесе захтев за одређивање  тарифа за 
обрачун цена топлотне енергије. 

         Када енергетски субјект подноси захтев за 
одређивање изворне цене топлотне енергије , за 
одређивање регулаторног периода   одређује се 
календарска година која претходи првој години 
регулаторног периода. 

 Максимално одобрени приход енергетског 
субјекта  обрачунава се на основу оправданих 
трошкова пословања у обављању делатности 
производње топлотне енергије и дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом. 

 Оправданост трошкова се оцењује према 
природи конкретног трошка, сагледавањем његове 
сврсисходности, провером количина и цене којом је 
изазван конкретан трошак, упоредном анализом 
трошкова предузећа заснованом на подацима о 
трошковима у претходном периоду,  трошковима 
енергетских субјеката који обављају исту енергетску 
делатност у земљи. 

 Максимални износ прихода енергетског 
субјекта којим се у регулаторном периоду надокнађују 
сви оправдани трошкови који настају обављањем 
делатности производње топлотне енергије и 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. 
 
 
 

II. РАЗВРСТАВАЊЕ КУПАЦА ПО НАМЕНИ 
КОРИШЋЕЊА 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
 
 

Члан 4. 
 

Купци топлотне енергије разврставају се у 
тарифне групе (према намени коришћења објекта): 
 Тг1-  Тарифна група – стамбени простор, 
 Тг2- Тарифна група – повлашћени простор , 
 Тг3-Тарифна група – пословни простор, 
 
 
 

III. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТАРИФНИ 
СТАВОВИ 

 
A) Тарифни елементи 

 

Члан 5. 
 

Тарифни елементи за које се утврђују тарифни 
ставови су: 
1) Те1-испоручена количина топлотне енергије; 
2) Те2-грејна површина; 
3) Те3-очитавање мерача(заједничких и појединачних), 
расподела трошкова, обрачун и наплата. 
 
 

Члан 6. 
 

Тарифни елемент „испоручене количине 
топлотне енергије” се утврђује непосредно на основу 
очитавања са мерача у топлотној подстаници , а 
исказује се у kWh, а вредност се заокружује на два 
децимална места . 

У случају неисправног мерача топлотне 
енергије, а према члану 51. Одлуке о условима и 
начину снабдевања топлотном енергијом, дефинисан је 
начин обрачуна за период када је мерач у квару. 

Тарифни елемент "испоручене количине 
топлотне енергије" примењује се за обрачун 
варијабилног дела трошкова грејања. 

 
 

Члан 7. 
 

Тарифни елемент „грејна површина” 
представља величину грејаног простора која је 
одређена пројектом или пројектом изведених радова 
објекта, или мерењем површине грејаног простора, а 
дефинисана је уговорoм о испоруци топлотне енергије. 

Грејна површина се одређује по одредбама 
Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном 
енергијом и исказује се у m2, а вредност се заокружује 
на два децимална места. 

Тарифни елемент „грејна површина” 
примењује се за обрачун фиксног дела трошкова 
грејања. 
 

Б) Тарифе  
 

Члан 8. 
 

Тарифе за појединачне тарифне елементе су: 
 

            Тф1-цена за јединицу количинe испоручене 
топлотне енергије у дин/кwh 
            Тф2-цена за јединицу грејне површине у дин/ 
m2/месец 

Тф3- цена расподеле трошкова (систем 
делитеља), очитавања мерача, обрачуна и наплате у 
дин/мерном месту, односно у дин/обрачунском месту. 

Узимајући у обзир тарифне елементе, тарифни 
ставови се приказују у односу на начин мерења  
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ТАРИФНЕ ГРУПЕ       
(Тг) НАЧИН МЕРЕЊА ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ    (Те) 

    Те1 Енергија Те2 Површина Те3 Обрачун 

 Тг1 -Стамбени 
простор 

Тм1-заједнички мерач Тф11[дин/kwh] Тф12[дин/m2] Тф13[дин] 

Тм2-појединачни 
мерач/делитељ Тф21[дин/kwh] Тф22[дин/m2] Тф23[дин] 

 Тг2-Повлашћени 
простор 

Тм3-заједнички мерач Тф31[дин/kwh] Тф32[дин/m2] Тф33[дин] 

Тм4-појединачни 
мерач/делитељ Тф41[дин/kwh] Тф42[дин/m2] Тф43[дин] 

Тг3-Пословни 
простор Тм5-заједнички мерач Тф51[дин/kwh] Тф52[дин/m2] Тф53[дин] 

 
Тм6-појединачни 
мерач/делитељ Тф61[дин/kwh] Тф62[дин/m2] Тф63[дин] 

 
 

Члан 9. 
 

Годишњи износ тарифе за „грејну површину” 
представља фиксни део трошкова грејања, обрачунава 
се месечно, и покрива следеће трошкове пословања: 
- материјала, 
- услуга, 
- радне снаге, 
- текућег и инвестиционог одржавања, 
- амортизације, 
- исправке вредности потраживања, 
- издатке финансирања, 
-трошкове снабдевања (енергетске делатности 
дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом су 
једна енергетска делатност сагласно Закону о 
енергетици  члан 13.) 
- друге трошкове пословања. 

Месечни износ за тарифни став „грејна 
површина” израчунава се тако што се површина 
грејаног простора (m2) помножи са одговарајућом 
тарифом  за јединицу „грејне површине” (дин/ 
m2/месецу) у зависности од тарифне групе којој 
простор припада. 

 
Члан 10. 

 
Тарифа за испоручену количину топлотне 

енергије представља варијабилни део трошкова 
грејања и обухвата трошкове: 
- енергената, 
- потрошене електричне енергије, 
- хемијску припрему воде, 
- други варијабилни трошкови. 

Износ за количину испоручене топлотне 
енергије се израчунава тако што се број испоручених 
kWh помножи са одговарајућом тарифом за јединицу 
испоручене количине топлотне енергије (дин/kWh) у 
зависности од тарифне групе којој простор припада. 

 
 

У објектима са више стамбених односно 
пословних јединица (у даљем тексту: простор), износ за 
испоручену топлотну енергију, очитану на мерачу у 
топлотној подстаници, расподељује се сразмерно 
површини простора који се греје. 
 
 

Члан 11. 
 
 

У објектима са више стамбених односно 
пословних јединица (у даљем тексту: простор), износ за 
испоручену топлотну енергију, очитану на мерачу у 
топлотној подстаници, расподељује се сразмерно 
површини простора који се греје. 
 

Члан 12. 
 
Тарифни систем важи за све купце топлотне 

енергије. 
 
 
IV. ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 13. 
 

Испорука топлотне енергије се за појединачне 
купце обрачунава у односу на: 

1. разврстаност купаца у одговарајућу тарифну 
групу; 

2. количину испоручене топлотне енергије; 
3. грејну површину. 
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Члан 14. 
 

Количина испоручене топлотне енергије се 
обрачунава на основу очитаног стања на мерачу 
топлотне енергије постављеном на мерном месту у 
прикључној подстаници и разврстаности купца у 
одговарајућу тарифну групу. 

Обрачун топлотне енергије за месеце када се 
испорука топлотне енергије врши садржаће 
варијабилни део (дин/kWh) и фиксни део (дин/ m2), а за 
остале месеце када нема испоруке топлотне енергије 
садржаће само фиксни део (дин/ m2). 

Обустава снабдевања топлотном енергијом на 
сопствени захтев  може се реализовати уз писану 
сагласност свих купаца  који се топлотном енергијом 
снабдевају са заједничког мерног  места. Обустава 
може бити привремена у трајању од једне године и 
трајна у складу са прописом о условима и снабдевању 
топлотном енергијом. 

Уколико је купцу коме је, у складу са законом и 
прописом о условима испоруке и снабдевања 
топлотном енергијом, обустављена испорука топлотне 
енергије, топлотна енергија се обрачунава према 
тарифном ставу за јединицу грејне површине у дин/ 
m2/месец за све време трајања обуставе услед не 
измиривања финансијских обавеза или обуставе на 
сопствени захтев.  

 За купце топлотне енергије у објектима који се  
топлотном енергијом снабдевају, а више од 50% 
станова грејне површине није прикључено такав статус 
могу наставити уз сагласност свих прикључених на 
заједнички мерни уређај. 

 
 

Члан 15. 
 

У случају да се више купаца исте или 
различите тарифне групе снадбева топлотном 
енергијом преко заједничког мерног уређаја, укупан 
број испоручених kWh се дели пропорционално 
површини која је прикључена на тај мерач и 
обрачунава се у складу са ценом за припадајућу 
тарифну групу. 
 
 
 

Члан 16. 
 

У објектима где су код свих купаца уграђени 
делитељи потрошње или појединачни мерачи 
расподела се врши у складу са очитаним односима 
потрошње. 

Простор мора бити опремљен делитељима, 
односно појединачним мерачима истог типа, за који се 
споразумно одлучила већина купаца. 

 

Изабрани тип делитеља,односно појединачних 
мерача мора бити компатибилан са грејним системом, а  
делитељи,односно појединачни мерачи морају бити 
постављени у складу са упутством произвођача 
односно испоручиоца. 

 
Услов да би се приступило расподели трошкова 

грејања према делитељима, је да преко 75% корисника 
има уграђене делитеље потрошње, односно 
појединачне (помоћне ) мераче. 

 
У објектима где нису уграђени делитељи 

потрошње, односно појединачни мерачи код свих 
корисника, обрачун ће се вршити на следећи начин. За 
кориснике који немају уграђене делитеље (који 
одбијају уградњу, или не дозвољавају контролу и 
очитавање истих) трошкови грејања тих простора 
обрачунавају се у складу са њиховим уделом у укупно 
очитаној потрошњи и повећавају се са корективним 
фактором 1,50. Добијени износ трошкова се одузима од 
укупног трошка за загревање свих простора на 
заједничком месту преузимања, а остатак се дели 
између осталих корисника у складу са очитаним 
односима потрошње.  
 

Члан 17. 
 

Износ за тарифни елемент „грејна површина” 
по правилу се обрачунава  сваког месеца и то је 1/12 
годишњег износа. 
 
 

Члан 18. 
 

Купац плаћа испоручену топлотну енергију  у 
року наведеном на испостављеном рачуну или другом 
важећем документу (најкасније до 15. у месецу за 
претходни месец). 

Услед нередовног измирења обавеза плаћања, 
енергетски субјект може захтевати инструменте 
обезбеђења плаћања за наредни обрачунски период. 

Највећа количина топлотне енергије, за коју 
енергетски субјект може тражити плаћање унапред, 
једнака је целокупној потрошњи у претходној грејној 
сезони. 
 
 

Члан 19. 
 

Ако купац не измири правовремено своје 
обавезе, енергетски субјект му зарачунава законску 
затезну камату од датума за плаћања из рачуна до дана 
плаћања. 
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Члан 20. 

 
Енергетски субјект зарачунава трошкове 

потраживања и обуставе испоруке топлотне енергије. 
 

Члан 21. 
 

Купац мора измирити фиксни део трошкова 
испоруке топлотне енергије, независно од потрошње, 
односно за време у којем му је била прекинута 
испорука топлотне енергије по члану 55-59. Одлуке о 
условима и начину снабдевања топлотном енергијом 
пре почетка поновног снабдевања. 
 

Члан 22. 
 

Рачун за испоручену топлотну енергију 
фактурише се на власника простора који се греје  купца 
топлотне енергије. 

 
 

V. ОСНОВЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОБРАЧУН ЦЕНА 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 23. 
 
 Цена топлотне енергије одређује се у складу са 
Упутством за  утврђивање поступака и принципа за 
подношење захтева, обрачун и одобравање тарифа за 
обрачун цена топлотнје енергије енергетског субјекта 
који обавља делатности производње топлотне енергије 
и дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом за  
тарифне купце. 

 Упутство за одређивање тарифа за обрачун 
цена топлотне енергије и Методологијом за измену 
цена цена топлотне енергије (Прилози 1и 2), су 
саставни део овог тарифног система. 
Цена за пружене енергетске услуге утврђује се у 
зависности од обима и квалитета пружене услуге, 
вредности средстава ангажованих у пружању услуга, 
обима и квалитета уложеног рада, висине материјалних 
трошкова и др. Упутство утврђује поступке и принципе 
за подношење захтева, обрачун и одобравање тарифа за 
обрачун цена топотне енергије за делатност 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом. 
 
 
 
 

Члан 24. 
 
 Прву изворну цену за количину испоручене 
топлотне енергије или њену промену утврђује 
надлежни орган  у складу са упутством о принципима 
прорачуна тарифа за обрачун цена топлотне енергије 
или Методологијом за измену цена цена топлотне 
енергије   енергетског субјекта  града  Крушевца  према 
чл. 55-59 Одлуке о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом, а назахтев енергетског субјекта. 
Захтев из става 1. мора бити образложен. 
 
 

Члан 25. 
 
 Градско веће града Крушевца  даје сагласност 
на тарифе за обрачун цена топлотне енергије, који 
енергетски субјект утврди по овом тарифном систему. 
 Енергетски субјект може повећати односно 
смањити цене топлотне енергије у случају повећања 
односно смањења цене улазних енергената у складу са 
Методологијом. 
 Сагласност на акт о повећању, односно 
смањењу цене топлотне енергије даје Градско веће 
града Крушевца   
 
 
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 
       Енергетски субјект је дужан да донесе акт о ценама 
из Члана 24.став 1 у року од 10 дана од дана ступања на 
снагу тарифног система и достави градском већу града 
Крушевца  ради давања сагласности. 
 

Члан 27. 
 
Тарифни систем ступа на снагу осмог дан од дана 
објављивања у „Службеном листу  града Крушевца, а 
примењиваће се од рока утврђеног Законом. 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 
 
IБр. 38-8/2013      ПРЕДСЕДНИК 
               Живан Николић, с.р.  
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ПРИЛОГ 1. 
 
УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ТАРИФА  ЗА 
ОБРАЧУН   ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 
ТАРИФНЕ КУПЦЕ  
 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 
У складу са Чланом 178. став 1  Закона о енергетици,   
издаје се  упутство о принципима израчунавања тарифа 
за обрачун цена топлотне енергије енергетског субјекта 
ЈКП" Градска топлана"  (у даљем тексту  "упутство"). 
Упутство се односи на одобравање тарифа за обрачун  
изворне цене и на промене тарифа за обрачун цена 
топлотне енергије. 
 
 

Обим примене 
 

Члан 2. 
 
Тарифе се утврђују за сваки од тарифних елемената из 
члана 5.овог тарифног система.  Тарифе се утврђују по 
категоријама и групама купаца, ако овом 
методологијом није другачије одређено. 
 
2.1 Ово упутство утврђује поступке и принципе за 
подношење захтева, обрачун и одобравање   тарифа за 
обрачун цена топлотне енергије и то: изворних тарифа 
и промене тарифа   у складу са тарифним системом . 
 
2.2 Појмови који се користе у овом Упутству имају 
исто значење као и у тарифном систему. 
 
Поступак за подношење и одобравање цена  
Почетак поступка 
 

Члан 3. 
 
 До 1. септембра текуће  године, према 
Упутству  о извештавању енергетски субјект мора да 
поднесе надлежном органу града Крушевца (у даљем 
тексту :надлежни орган) писани захтев за одобравање  
тарифа за обрачун цена топлотне енергије за 
наступајућу грејну сезону . 
 
 
 Верификација захтева 
 

Члан 4. 
 
 
4.1 Када је захтев у складу са одредбама овог упутства, 
надлежни орган проверава све податке наведене у 
захтеву и у пратећим прилозима и документима. 
 

4.2 Надлежни орган може да на своју сопствену 
иницијативу верификује наведене околности и податке, 
може да контактира енергетског субјекта и да тражи 
додатна документа или информације. Енергетски 
субјект је дужан  да достави документа и информације 
надлежног органа пре истека крајњих рокова изнетих у 
члану 5. овог упутства. 
 
Формална провера 

Члан 5. 
 
5.1 У року од петнаест (15) календарских дана од дана 
пријема захтева, надлежни орган проверава поднети 
захтев, прилоге и захтевана документа. 
 
5.2 У случају неусклађености или ако захтевана 
документа нису приложена, надлежни орган о томе 
обавештава подносиоца захтева. Писаним обавештењем 
позива подносиоца захтева да отклони утврђене 
недостатке у року од седам (7) календарских дана од 
дана када је о томе обавештен. 
 
5.3 У случају да подносилац захтева не отклони 
недостатке у погледу усклађености, прилога или 
захтеване документације у периоду прописаном у 
члану 5.став 2., надлежни орган одбија захтев и 
обавештава подносиоца захтева у писаном облику у 
року од седам  (7) дана  од дана  изнетог у  члану 5. 
став 2. 
 
5.4 Ако одбије захтев на начин прописан у Члану 5.став 
3, Надлежни орган изриче новчану казну у складу са 
Одлуком   до испуњења захтева прописаних у Члану 
5.став 2, и одобрава  тарифе за обрачун цена топлотне 
енергије на основу постојећих информација и својих 
најбољих процена. 
 
Предлог тарифа и цена 
 

Члан 6. 
 
6.1 У свом захтеву енергетски субјект мора да поднесе 
предлог  тарифа за обрачун цена топлотне енергије за 
грејну сезону, која званично почиње 15. октобра текуће 
године и завршава се 15. априла наредне године у 
форми Табеле 1 члан 8 Тарифног система. 
 
6.2 Предлог садржи тарифне ставове за топлотну 
енергију која је испоручена крајњим купцима. 
 
Садржај захтева 

Члан 7. 
 
7.1 Захтев за одобравање  тарифа за обрачун цена 
топлотне енергије мора да садржи: 
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а)  назив  подносиоца  захтева,  адресу  седишта,  име  
особе  за  контакт,  потврду  о  регистрацији  пословања  
и  порески идентификациони број, матични број  
подносиоца захтева; 
 
б) предлог и пуно образложење захтеване износе 
тарифа (предлог се подноси заједно са табелом 14. овог 
Упутства) 
 
в)  сагласност надзорног одбора енергетског субјекта 
потписан од стране овлашћеног лице које представља 
подносиоца захтева. 
 
7.2. Уз захтев, подносилац мора да поднесе надлежном 
органу следећа документа: 
 
а) годишњи финансијске извештаје (изјаву о приходу, 
биланс стања и изјаву о току готовог новца) за 
претходну годину уз приложен  извештај ревизора ако 
је годишњи финансијски извештај подносиоца захтева 
био предмет независне финансијске контроле; 
 
б) детаљан опис расположивих средстава и/или извора 
финансирања за обављање енергетских делатности, као 
и доказ о расположивости тих средстава/извора 
финансирања; 
 
ц) детаљне обрачуне, доказ и образложење за обрачун 
сваке појединачне тарифе за обрачун цене топлотне 
енергије у складу са захтевима овог упутства  
 
д) информацију о процењеном приходу од продаје 
топлотне енергије   крајњим потрошачима, укупне 
предвиђене трошкове производње, дистрибуције и 
снабдевање топлотом, инвестициони план (ако га има) 
и предвиђени ток готовог новца (предвиђени извештај о 
приходима, предвиђени биланс стања и предвиђена 
изјава о току готовог новца), укупне уговорене 
количине топлотне енергије и површине изражене у m2 
по групама купаца   и укупну очекивану производњу 
топлоте у KWh, ова информација треба да покрије 
период од 15. октобра текуће године до 15. октобра 
наредне године; и 
 
е) списак поднетих докумената. 
 
7.3. Ако подносилац захтева намерава да спроведе 
дугорочни инвестициони пројекат, поред докумената из 
Члана 7.2, мора да поднесе: 
 
а) финансијски модел за период трајања пројекта; 
 
б) опис важних параметара финансијског модела; 
 
ц) потписане споразуме који регулишу спровођење 
пројекта и ценовне принципе (ако их има); 
 

д) потпуно образложење разлога за ту инвестицију. 
 
 
Максимално одобрени приход 
 
 

Члан 8. 
 
8.1 На основу информација наведених у захтеву на 
начин прописан у члану 7. овог Упутства, надлежни 
орган проверава и одређује максимално одобрени 
приход (МОП) енергетског субјекта и тарифе за 
обрачун цене топлотне енергије.  
 
8.2 Надлежни орган доставља у писаном облику 
енергетском субјекту информацију о усклађености 
вредности његовог   максимално одобреног прихода за 
наредну  грејну  сезону у  року  од  15  календарских  
дана  од  добијања  захтева    (део  захтева који  садржи 
информације прописане чланом7. став 2, тачке "а", "б", 
"д"). 
 
8.3  При утврђивању максимално одобреног прихода за 
грејну сезону, надлежни орган разматра усклађивање 
важећих   тарифа  и нове вредности  тарифа за обрачун 
топлотне енергије тако да еквивалентна стопа повраћаја 
за сваку сезону буде иста (како одобри надлежни 
орган). Усклађивање се заснива на разлици између 
процењених и стварних прихода у претходној грејној 
сезони, а исказује се кроз корекциони елемент. 
 
 
Разматрање и одобравање тарифа за обрачун цена 
топлотне енергије 
 
 

Члан 9. 
 

 
9.1 На основу утврђеног максимално одобреног 
прихода прописаног у члану 8.   и предлога тарифа за 
обрачун цена топлотне енергије исказаних у Табели 1. 
Члан 8. Тарифног система надлежни орган одлучује на 
следећи начин: 
 
а) одобрава износе тарифа за обрачун цена топлотне 
енергије онако како их је предложио енергетски 
субјект; или 
 
б) одбија да одобри износе тарифа за обрачун цена 
топлотне енергије    које је предложио енергетски 
субјект и уместо њих утврђује износ тарифа за обрачун 
цена топлотне енергије   за наредну грејну сезону, у 
складу са Методологијом у члановима 11. и 12. 
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9.2. Надлежни орган одбија да одобри предложене 
тарифе и цене када оне нису у складу са принципима 
обрачуна износа тарифних ставова прописаним у 
Табели 14. Регулаторни извештај овог Упутства. 
. 
9.3. Одбијање  мора да буде образложено  у писаном 
облику и мора да буде објективно,  недискриминаторно  
и прописно документовано. 
 
9.4.  Одлука  надлежног  органа  у  вези  тарифа за 
обрачун цена топлотне енергије  садржи  анекс  са  
аналитичким  објашњењима  процеса  ревизије  и 
одобравања, као и образложење те одлуке. 
 
9.5 Надлежни орган   доноси одлуку у вези са захтевом 
за одобравање тарифа за обрачун цена топлотне 
енергије у року од 45 дана од дана пријема захтева или 
од дана отклањања недостатака у захтеву која су била 
разлог због којих је захтев одбијен. Одлука у писаном 
облику бива достављена подносиоцу захтева или 
његовом овлашћеном представнику и бива објављена 
(без анекса поменутог у 9.4) на званичној интернет 
страници Надлежног органа. 
 
Предлог за промену износа тарифних ставова 
 

Члан 10. 
 
10.1 У току  наредне   грејне  сезоне , енергетски 
субјект  има право да предложи  надлежном  органу  
промене одобрених износа тарифа за обрачун цена 
топлотне енергије. Тај предлог мора да буде 
образложен и да садржи све податке који су потребни 
да надлежни орган може да процени предлог. 
 
10.2 Предлог за промену може да буде поднет у случају 
промена законодавства,  промена унутар енергетског 
субјекта које утичу на трошкове,или значајних промена 
цена енергената или других разлога који су ван 
контроле енергетског субјекта . 
 
10.3 Надлежни орган разматра, модификује или одбија 
предлог у складу са поступком прописаним у овом 
Упутству. 
 
 
Методологија 
 

Члан 11. 
 
11.1 У циљу формулисања тарифа за обрачун цена 
топлотне енергије за наредну  грејну сезону , 
примењује се методологија  ТРОШАК ПЛУС, 
(такозвана методологија “додатих трошкова”). 
Методологијом се одређује дозвољене трошкове који 
морају да буду покривени и разуман профит који може 
да оствари енергетски субјект, који се обрачунава 

помоћу приноса на средства које енергетски субјект 
може да оствари. 
 
11.2 У складу са принципима методологије,енергетски 
субјект има право на повраћај својих оправданих 
трошкова и одобреног приноса на средства. 
 
Формулација тарифне методологије Стопе 
повраћаја 
 

Члан 12. 
 
12.1  Формулација  методологије  Стопе  повраћаја  је  
заснована  на  укупним  дозвољеним  приходима  који  
се  састоје  од оперативних трошкова који су 
“оправдани”, амортизације и дозвољеног повраћаја на 
регулисана средства енергетског субјекта, који могу да 
обухвате и трошак нове имовине. Максимално 
одобрени приход се израчунава према следећој 
формули: 
 
МОП = ОТ+ АМ + ПР*РС-ОП + ТГ+ КЕ 
 
Где је: 
 
МОП –Максимално одобрени приход; 
ОТ- Оперативни трошкови ; 
АМ-Трошкови амортизације у регулаторном периоду 
(трошкови амортизације постојећих средстава ,али и 
средстава каја ће бити активирана у току регулаторног 
периода) 
ПР- Принос на средства који енергетски субјект може 
да оствари ; 
РС- Регулисана средства 
ОП-Остали приход 
ТГ-Трошкови губитака 
КЕ-Корекциони елемент 
 
12.2 Дозвољени оперативни трошкови обухватају 
фиксни и варијабилни део према формули: 
ОТ = ОТф+ ОТв 
Где је: 
ОТф- Фиксни део оперативних трошкова ; 
ОТв- Варијабилни део оперативних трошкова; 
 
12.3 Амортизација има фиксан карактер и мора да буде 
у складу са међународним рачуноводственим 
стандардима (МРС) . 
 
12.4 Принос  на  средства  има  фиксан  карактер  које  
енергетски субјект може  да  оствари  и  рачуна  се  као 
пондерисана просечна цена капитала (ППЦК), а 
проистиче из стопе повраћаја на сопствени капитал и 
стопе повраћаја на позајмљени капитал; 
 
12.5 Регулисана средства представљају нето вредност 
нематеријалних улагања,некретнина,постројења и 
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опреме у обављању енергетске делатности производњe 
,дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.  
 
12.6 Остали приходи су приходи остварени 
ангажовањем ресурса намењених обављању делатности 
производње топлотне енергије, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом , могу бити и 
приходи од прикључака, продаје опреме, продаје 
средстава, надзора, пројектовања за тржиште и сл. 
 
12.7 Трошкови губитака обухватају губитке у 
производњи топлотне енергије и дистрибуцији и 
снабдевању . 
 
12.8 Корекциони елемент је новчани износ којим се 
умањује или увећава максимално одобрени приход за 
регулаторни период  за износ одступања оствареног 
прихода по основу реализованих тарифа и 
реализованих цена на које је дата сагласност од 
оправданог прихода за регулаторни период 
обрачунатог на начин утврђен овом Методологијом. 
 
12.9 Надлежни орган  утврђује дозвољену стопу 
приноса енергетског субјекта. 
 
 
Образложење за обрачун тарифа 
 
 

Члан 13. 
 
13.1 Тарифе за  наредну грејну сезону садрже два 
одвојена типа тарифа: 
 
А. Тарифа за потрошаче код којих се не врши мерење 
(“паушална   тарифа”), која је заснована на процењеној 
потрошњи топлотне енергије по квадратном метру. Ова 
тарифа се примењује на оне потрошаче који су 
прикључени ,а још не постоје мерачи за испоручену 
топлотну енергију и код којих се још увек не врши 
мерење испоручене топлотне енергије; и 
 
Б. Тарифа за потрошаче код којих се врши мерење 
утрошка топлоте, која је заснована на стварном 
утрошку   испоручене топлотне енергије. Ова тарифа се 
примењује на оне потрошаче на чијим предајним 
местима у топлотно предајним станицама се врши 
мерење утрошка топлотне енергије и може да се 
примени такав начин обрачуна. 
 
13.2 Тарифу поменуту у члану 13.1, тачка Б, предлаже 
енергетски субјект свим потрошачу код којег се врши 
очитавање утрошка топлоте и она ступа на снагу пошто 
је у писаном облику прихвати потрошач. 
 
13.3 Сви типови тарифа садрже три компоненте: 

а) варијабилну компоненту која се односи на топлоту 
испоручену потрошачима Тф1 – изржава се у (дин / m2) 
за потрошаче код којих се не врши очитавање 
испоручене  топлотне енергије, и у (дин / kwh) за 
потрошаче код којих се врши очитавање испоручене 
топлотне енергије фиксну компоненту која се односи 
на уговорени грејни капацитет –изражава се у(дин/m2) 
за потрошаче код којих се не врши очитавање 
испоручене топлотне енергије, и у (дин/m2) или у 
(дин/kw) за потрошаче код којих се врши очитавање 
испоручене топлотне енергије; и 
 
б) фиксну компоненту која се односи на уговорени 
грејни капацитет Тф2 –изражава се у(дин/m2) за 
потрошаче код којих се не врши очитавање испоручене 
топлотне енергије, и у (дин/m2) или у (дин/kw) за 
потрошаче код којих се врши очитавање испоручене 
топлотне енергије; и 
 
в) фиксну компоненту која се односи на расподелу 
трошкова (систем делитеља), очитавања мерача, 
обрачуна и наплате  Тф3-изражава се у дин/m2 или 
дин/обрачунском месту 
 
 
13.4 Варијабилна компонента тарифе прорачунава се на 
основу варијабилне компоненте максимално одобреног 
прихода. 
 
13.5 Фиксна компонента тарифе прорачунава се на 
основу фиксне компоненте максимално одобреног 
прихода.Фиксна компонента једнака је збиру тарифа 
Тф2 и Тф3 за сваку групу купаца.  
 
 
 
Подела потрошача у тарифне групе 
 
 

Члан 14. 
 
14.1 Подела потрошача у неколико тарифних група 
може да буде извршена само ако је оправдана разликом 
у трошковима које енергетски субјект има при 
производњи ,дистрибуцији и снабдевању топлотном 
енергијом тим потрошачима, и то у складу са следећим 
критеријумима: 
 
а) различити трошкови на топлотним изворима; 
б) различити трошкови на дистрибутивним мрежама у 
систему даљинског грејања; 
в) различито место и врста просторија потрошача у 
којима се испоручује топлотна енергија и одговарајући 
обим снабдевања; 
и 
д) захтеви потрошача у вези са поузданошћу и 
континуитетом снабдевања 
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Тарифа „енергија“ за групе купаца стамбени простор, 
повлашћени простор,пословни простор, утврђују се 
према тарифи „енергија“ за групу купаца стамбени 
простор, која се утврђује као базна тарифа којој се 
додељује коефицијент 1, а према следећим релативним 
односима: 

1) „енергија“ за групу купаца стамбени простор                           
..................... 1,00; 
2) „енергија“ за групу купаца повлашћени простор                                               
......................1,10; 
3)  „енергија“ за групу купаца пословни простор                                                     
.......................1,21. 
 
Тарифа „површина и обрачун“ за групе купаца 
стамбени простор, повлашћени простор,пословни 
простор, утврђују се према тарифи „површина и 
обрачун“ за групу купаца стамбени простор, која се 
утврђује као базна тарифа којој се додељује 
коефицијент 1, а према следећим релативним 
односима: 

1) „површина и обрачун “ за групу купаца стамбени 
простор  ................ 1,00; 
2) „површина и обрачун“ за групу купаца повлашћени 
простор ................  1,10; 
3) „површина и обрачун“ за групу купаца пословни 
простор ................  1,21. 
 
 
 
Дефиниција и расподела максимално одобреног 
прихода 
 

Члан 15. 
 

15.1 Максимално одобрени приход прописан у Члану 
12.став 1 представљају основ за обрачун  тарифа за 
обрачун цена топлотне енергије. 
 
15.2 Према карактеристикама саставних чинилаца, 
оперативни трошкови се састоје од фиксне и 
варијабилне компоненте, а одређује се на следећи 
начин: 
 
ОТ = ОТф + ОТв 
 
15.3 Дозвољена варијабилна компонента оправданих 
трошкова (ОТв), јесу трошкови који представљају 
укупне процењене оправдане годишње варијабилне 
трошкове које енергетски субјект има право да покрије, 
а они обухватају: 
 
а) трошкове примарних енергената (природни 
гас,мазут,угаљ,биомаса и остало) или трошкове 
куповине топлотне енергије, 
б) трошкови електричне енергије, 

в) трошкови воде и трошкови хемијске припреме воде. 
15.4 Дозвољена фиксна компонента максимално 
одобреног прихода (МОПФ) јесу трошкови који 
представљају укупне процењене оправдане годишње 
фиксне трошкове које предузеће даљинског грејања 
има право да покрије, а они обухватају: а)материјала, 
б) услуга, 
в) радне снаге, 
г) текућег и инвестиционог одржавања, 
д) амортизације, 
ђ) исправке вредности потраживања, 
е) издатке финансирања, 
ж) друге трошкове пословања. 
з) трошкове поправки и одржавања система, 
и) остале трошкове који су директно повезани са 
активностима централног грејања, као што су набавка 
разних спољних услуга од спољних извођача, итд, и 
j) оправдане ванредне трошкове. 
 
15.4 Дозвољени оперативни трошкови не обухватају: 
а) субвенције, 
б) трошкове које су одбили порески органи, 
в) трошкове издвајања и ослобађања резерви, 
г) трошкове изнајмљивања ставки које нису заведене у 
рачуноводственим књигама, и д) финансијске и друге 
ванредне трошкове. 
 
15.5 У складу са чланом 12.2, дозвољене оперативне 
трошкове чине фиксни и варијабилни део (ОТ= ОТф + 
ОТв); поделу оперативних трошкова на фиксне и 
варијабилне врши енергетски субјект у складу са 
међународним рачуноводственим стандардима(МРС). 
 
15.6 За обрачун тарифа, ОТф и ОТв требају да буду 
додељени МОПф и МОПв. 
 
15.7 У складу са Чланом 12.3, амортизација се 
прорачунава на  регулисана средства и узима се да је то 
фиксна компонента. 
 
15.8 За прорачун тарифа, амортизација на годишњем 
нивоу се додељује фиксном делу оперативних 
трошкова  (ОТф). 
 
15.9 У складу са Чланом 12.4, повраћај на регулаторна 
средства представља дозвољени профит, а узима се да 
је он  део фиксних трошкова. 
 
15.10 За обрачун тарифа дозвољени профит се додељује 
фиксном делу максимално одобреног прихода (МОПф). 
 
15.11 Као последица тога, фиксна и варијабилна 
компонента максимално одобреног прихода одређује се 
на следећи начин: 
 
а) фиксна компонента максимално одобреног прихода 
(МОПф) састоји се од фиксног дела дозвољених 
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оперативних трошкова, амортизације, приноса на 
средства, осталих прихода,трошкова губитака и 
корекционог елемента исказује се формулом: 
 
МОПф= ОТф +АМ+ПР*РС – ОП+ТГ+КЕ 
 
 
б)варијабилна компонента максимално одобреног 
прихода састоји се од варијабилног дела оперативних 
трошкова и исказује се формулом: 
МОПв = ОТв. 
 
 
 
                 Детаљи о обрачуну тарифа 
 

Члан 16. 
 
Детаљи о обрачуну тарифа су представљени у су 
Табелама из прилога 2. овог упутства које су намењене 
за израчунавање тарифа за обрачун цена топлотне 
енергије .   
 
 
Цене за купце и фактурисање 
 
 

Члан 17. 
 
17.1 Рачуни које енергетски субјект доставља купцима 
прикљученим на  дистрибутивну мрежу достављају се 
месечно у току године свих дванаест месеци . 
 
17.2 Сваки рачун мора да приказује укупну цену на 
следећи начин: 
 
А. За потрошаче код којих се не мери утрошена 
количина топлоте: 
 
а) месечну стопу плаћања за уговорени топлотни 
капацитет (фиксна компонента), која је обрачуната као 
месечна фиксна тарифа по квадратном метру изражена 
у (дин./m2) помножена са грејном површином 
потрошача израженом у (m2); и 
б)  месечну  стопу  плаћања  за  испоручену  топлоту  
(варијабилна  компонента)  која  се  наплаћује  сваког  
месеца  у  току испоручивања  топлоте,  а која  је 
обрачуната  као  месечна  варијабилна  тарифа  по 
квадратном  метру изражена  у (дин/m2) помножена са 
грејном површином потрошача израженом у (m2). 
 
Б. За купце код којих се мери утрошена топлота: 
 
а) месечну стопу плаћања за уговорени топлотни 
капацитет (фиксна компонента), која је обрачуната као 

уговорени капацитет мерен у (kw), помножен са 
месечном тарифом уговореног топлотног капацитета 
израженом у (дин/kw); и 
б)  месечну  стопу  плаћања  за  испоручену  топлоту  
(варијабилна  компонента)  која  се  наплаћује  сваког  
месеца  у  току испоручивања топлоте, а која је 
обрачуната као измерена испоручена топлота изражена 
у (kwh), помножена са тарифом за 
испоручену топлоту израженом у (дин/kwh) 
 

МОП= 3*2*1*
11

TcikTciPiTciQi
n

i

n

i




   (дин.) 

где су: 
n-број мерача топлотне енергије; 
k-број купаца топлотне енергије(појединачни мерачи 
или делитељи); 
Qi-количина топлотне енергије испоручене на 
заједничком мерачу; 
Pi-површина простора којој се испоручује топлотна 
енергија и 
Tci-тарифе за енергију,површину и обрачун.  
 
 
Завршне одредбе 
 
 
 

Члан 18. 
 
18.1 Надлежни орган  спроводи редовне провере у 
циљу: 
 
а) процене поднетих и процењених финансијских 
информација које је доставио енергетски субјект; 
б) верификације стварних трошкова у току 
регулаторног периода у складу са постојећим 
законодавством о финансијама и међународним 
рачуноводственим стандардима (МРС); 
в) контроле и утврђивања прихода у току текуће грејне 
сезоне. 
 

Члан 19. 
 
19.1. Захтеви и сва документа која се подносе 
Надлежном органу  морају да буду написани на 
српском језику . 
 
19.2. Ово Упутство ступа на снагу после објављивања 
на званичној интернет страници надлежног органа. 
 
19.2. Саставни део овог Упутства су Табеле из прилога 
2. које су намењене за израчунавање тарифа за обрачун 
цена топлотне енергије .  
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Прилог 2  Табеле за праћење трошкова 
 
Табела 1.Варијабилни трошкови у производњи потлотне енергије (укључујући и набавку топлотне енергије 
од других)   

      ЦЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА    дин/sm3         

1 ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ   ЦЕНА МАЗУТА   дин/kg         

      ЦЕНА УГЉА(1,2,3,4,5)           дин/kg 

      ЦЕНА ОСТАЛИХ ЕНЕРГЕНАТА           дин/kg 

1.1 КОЛИЧИНА ПОТРОШЕНОГ ПРИРОДНОГ ГАСА   ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ             

1.2 ТРОШАК ПРИРОДНОГ ГАСА(ДИНАРА)    ЦЕНА m3 ВОДЕ   дин/m3         

1.3 КОЛИЧИНА ПОТРОШЕНОГ МАЗУТА                 

1.4 ТРОШАК МАЗУТА (ДИНАРА)                 

1.5 КОЛИЧИНА ПОТРОШЕНОГ УГЉА                 

1.6 ТРОШАК УГЉА (ДИНАРА)                 

1.7 КОЛИЧИНА ПОТРОШЕНИХ  ОСТАЛИХ ЕНЕРГЕНАТА                 

1.8 ТРОШАК ОСТАЛИХ ЕНЕРГЕНАТА (ДИНАРА)                 

1.9 УКУПНИ ТРОШАК ЗА ЕНЕРГЕНТЕ (ДИНАРА)                 

                    

                    

1.10 ТРОШАК ЕЕ ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ                 

1.11 ТРОШАК ЕЕ ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА                 

1.12 ТРОШАК ЕЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ                 

1.13  УКУПНИ ТРОШАК ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ                 

                    

                    

1.14 ПОТРОШЊА ВОДЕ НА СИСТЕМУ (m3)                 

1.15 ТРОШАК ВОДЕ НА СИСТЕМУ(ДИНАРА)                 

1.16 ТРОШАК ПРИПРЕМЕ ВОДЕ(ДИНАРА)                 

1.17 УКУПНИ ТРОШАК ЗА ВОДУ                 

 
 

Табела 2. Фиксни трошкови                                                  дин. 

2 ФИКСНИ ТРОШКОВИ   

      

      

2.1 ТРОШКОВИ РАДА ПРЕДУЗЕЋА   

2.2 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА   

2.3 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА   

2.4 БРУТО ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ   

2.5 ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ РАСХОДА И НАДОКНАДА   

2.6 КРЕДИТИ ПРОВИЗИЈЕ БАНКАМА И ОСТАЛО   

2.7 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА   

2.8 ОСТАЛИ ФИКСНИ ТРОШКОВИ   
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Табела 3.Трошкови рада енергетског субјекта                                    
      дин. 

    ОСТВАРЕНО 

3 ТРОШКОВИ РАДА ПРЕДУЗЕЋА   

      

      

3.1 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ   

3.2 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ   

3.3 УТРОШАК ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА   

3.4 НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ   

3.5 НАКНАДА УГОВОРА О АУТОРСТВУ   

3.6 НАКНАДА ОМЛАДИНСКЕ ЗАДРУГЕ   

3.7 НАКНАДА ЗА УПРАВНИ ОДБОР   

3.8 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА   

3.9 ПТТ УСЛУГЕ   

3.10 ПРЕТПЛАТА ЗА ИНТЕРНЕТ   

3.11 ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА   

3.12 КОНТРОЛА ПП АПАРАТА И ДЕТЕКТОРА   

3.13 ОДРЖАВАЊЕ БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ   

3.14 ОГЛАСИ У ШТАМПИ И МЕДИЈИМА   

3.15 ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНЕ ЧАСОПИСЕ   

3.16 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА   

3.17 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ И ПАРКИНГ   

3.18 РЕЗЕРВИСАЊЕ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА   

3.19 ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ   

3.20 ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА РАЧУНАРА   

3.21 ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ   

3.22 РЕВИЗОРСКЕ УСЛУГЕ   

3.23 ТРОШКОВИ СЕМИНАРА   

3.24 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ   

3.25 
ТРОШКОВИ ДОБИЈАЊА ЕНЕРГЕТСКИХ 
САГЛАСНОСТИ   

3.26 ПРОЦЕНА РИЗИКА РАДНИХ МЕСТА   

3.27 КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ  ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

3.28 ТВ ПРЕТПЛАТА   

3.29 
ТРОШКОВИ КОПИЈЕ ПЛАНОВА И ПОСЕДОВНИХ 
ЛИСТОВА   

3.30 ДЕРАТИЗАЦИЈА   

3.31 ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА НАПЛАТУ   

3.32 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА   

3.33 НОВОГОДИШЊА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ,ПОКЛОНИ   

3.34 РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ   

3.35  ТРОШАК ОБРАДЕ КРЕДИТА   

3.36 ЧЛАНАРИНА ПОСЛОВНОМ УДРУЖЕЊУ ТОПЛАНА   

3.37 ЧЛАНАРИНА ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ   

3.38 ЧЛАНАРИНЕ ИНЖЕЊЕРСКОЈ КОМОРИ    

3.39 ПОРЕЗ НА ИСПУШТАЊЕ  ВОДЕ   

3.40 ПОРЕЗ НА ОРУЖЈЕ   

3.41 ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА   

3.42 НАКНАДА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ   

3.43 ПОРЕЗ ЗА ШУМУ   

3.44 ТАКСЕ И СУДСКИ ТРОШКОВИ   

3.45 
ОГЛАСИ У ШТАМПАНИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ 
МЕДИЈИМА   

3.46 ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА   

3.47 ТАКСЕ ЗА ПРЕКОПАВАЊЕ УЛИЦА   

3.48 НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

3.49 ТРОШКОВИ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА   

3.50 
НАКНАДЕ ЗА ПРИЈЕМ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА   

3.51 ТАКСА НА ФИРМУ   

3.52 ТАКСА ЗА ЛИЦЕНЦЕ   

3.53 КОМУНАЛНА ТАКСА   

3.54 КОНЗУЛАРНА ТАКСА   

3.55 ТРОШКОВИ ОПОМЕНА И ПРЕДУЈМА   

3.56 ТРОШКОВИ ЛИЗИНГА   

3.57 
ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И КАТАСТ. 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ   

3.58 ТАКСА ЗА ПРЕГЛЕД КОТЛОВА   

3.59 ТАКСА ЗА ПП АПАРАТЕ   

3.60 ТАКСА ЗА ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ДГМ   

3.61 ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ   

3.62 ТРОШКОВИ ПОМОЋИ ПРЕМА ОДЛУЦИ УО   

3.63 
ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА   

3.64 
РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА 
ПОТРАЖИВАЊА   

3.65 РАСХОДИ ЗАЛИХА   

3.66 ИЗДАЦИ ЗА ХУМАНИТАРНЕ СВРХЕ   

3.67 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ   

3.68 КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ   

3.69 КАЗНА ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕКРШАЈЕ И ПРЕСТУПЕ   

3.70 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ   

3.71 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА   
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Табела 4.                                                                    дин. 

4 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ   

      

      

4.1 ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ   

      

4.2 ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА   

      

4.3 ТОПЛОТНО ПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ   

      

4.4 КУЋНЕ ГРЕЈНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

   

 

Табела 5. Трошкови инвестиционог одржавања                      
      дин.  

5 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ   

      

      

5.1 ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ   

      

5.2 ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА   

      

5.3 ТОПЛОТНО ПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ   

 

 
 
Табела 6. Трошкови зарада и осталих накнада енергетског субјекта 
 
 

                          

 МЕСЕЦ БРУТО 
ЗАРАДА 

ДРУГА 
ПРИМАЊА(СОЛИДАРНА 

ПОМОЋ И 
ОТПРЕМНИНЕ) 

ТРОШКОВИ 
ЈУБИЛАРНИХ 

НГРАДА(БРУТО) 

ТРОШКОВИ 
ОТПРЕМНИНА 
ЗА ОДЛАЗАК 
ЗАПОСЛЕНИХ 
У ПЕНЗИЈУ 

СЛУЖБЕНА 
ПУТОВАЊА 
И ТЕРЕН 

ТРОШКОВИ 
ПРЕВОЗА 

ЗАПОСЛЕНИХ 
НА ПОСАО 

ТРОШКОВИ 
ДНЕВНИЦА 

У РС 

ТРОШКОВИ 
ДНЕВНИЦА У 

ИНОСТРАНСТВУ 

ТРОШКОВИ 
ЗА ПОМОЋ У 
СЛУЧАЈУ 
СМРТИ 

ЗАПОСЛЕНОГ 

БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

ЗАРАДЕ 
АНГАЖОВАНИХ 
УГОВОР О ДЕЛУ 

1 ЈАНУАР                        

2 ФЕБРУАР                       

3 МАРТ                       

4 АПРИЛ                       

5 МАЈ                       

6 ЈУН                       

7 ЈУЛ                       

8 АВГУСТ                       

9 СЕПТЕМБАР                       

10 ОКТОБАР                       

11 НОВЕМБАР                       

12 ДЕЦЕМБАР                       

  УКУПНО                      

  
УКУПНО 
СВЕ                       

 

Табела 7. Трошкови банкарских услуга                                                         
     дин. 

7 КРЕДИТИ,ПРОВИЗИЈЕ БАНКАМА И ОСТАЛО   

      

      

7.1 ТРОШКОВИ КАМАТА   

7.2 БАНКАРСКЕ ПРОВИЗИЈЕ И УСЛУГЕ   

7.3 
ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ НЕНАПЛАЋЕНИХ 
ПОТРАЖИВАЊА   

7.4 НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Табела 8. Трошкови амортизације                                                  
     дин.  

8 АМОРТИЗАЦИЈА   

      

      

8.1 ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ   

8.2 НЕКРЕТНИНЕ    

8.3 ПОСТРОЈЕЊА    

8.4 ОПРЕМА   

8.5 УКУПНО  ТИ   

8.6 ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА   

8.7 НЕКРЕТНИНЕ    

8.8 ПОСТРОЈЕЊА   

8.9 ОПРЕМА   

8.10 УКУПНО  ДМ   

8.11 ТОПЛОТНО ПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ    

8.12 НЕКРЕТНИНЕ   

8.13 ПОСТРОЈЕЊА   

8.14 ОПРЕМА   

8.15 УКУПНО  ТПС   
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Табела 9.Трошкови регулаторних средстава енергетског субјекта 
 
9 СРЕДСТВА АНГАЖОВАНА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ПРОИЗВОДЊЕ,ДИСТРИБУЦИЈЕ 
И СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 

БРУТО 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

НЕТО ВРЕДНОСТ 
НА ПОЧЕТКУ 

ПОСМАТРАНОГ 
ПЕРИОДА 

НЕТО 
ВРЕДНОСТ 
СРЕДСТАВА 

ОБЕЗБЕЂЕНИХ 
БЕЗ НАКНАДЕ 

ВРЕДНОСТ 
СРЕДСТАВА У 
ПРИПРЕМИ И 
ДАТИ АВАНСИ 
НА ПОЧЕТКУ 

ПОСМАТРАНОГ 
ПЕРИОДА КОЈА 
НЕЋЕ БИТИ 

АКТИВИРАНА 

ВРЕДНОСТ 
СРЕДСТАВА НА 

ПОЧЕТКУ 
ПОСМАТРАНОГ 

ПЕРИОДА 

ТРОШКОВИ 
АМОРТИЗАЦИЈЕ 
СРЕДСТАВА БЕЗ 
АМОРТИЗАЦИЈЕ 
СРЕДСТАВА 

ОБЕЗБЕЂЕНИХ 
БЕЗ НАКНАДЕ 

ТРОШКОВИ 
АМОРТИЗАЦИЈЕ 
СРЕДСТАВА У 
ПОСМАТРАНОМ 

ПЕРИОДУ 

ПРОЦЕЊЕНИ 
КОРИСНИ 

ВЕК 
СРЕДСТАВА 

НЕТО 
ВРЕДНОСТ 
СРЕДСТАВА 
КОЈИ СУ 

ОТУЂЕНИ У 
ПОСМАТРАНОМ 

ПЕРИОДУ 

ПРОМЕНА 
ВРЕДНОСТИ 
СРЕДСТАВА 

ОБЕЗБЕЂЕНИХ 
БЕЗ НАКНАДЕ У 
ПОСМАТРАНОМ 

ПЕРИОДУ 

ВРЕДНОСТ 
СРЕДСТАВА НА 

КРАЈУ 
ПОСМАТРАНОГ 

ПЕРИОДА 

9.1 
ЗЕМЉИШТЕ 

                        

9.2 
ЗЕМЉИШТЕ НАМЕЊЕНО 
ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ                         

9.3 
ЗЕМЉИШТЕ НАМЕЊЕНО 
ДИСТРУБУТИВНОЈ МРЕЖИ                         

9.4 
ОСТАЛО 

                        

9.5 
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

                        

9.6 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

                        

9.7 
УПРАВНЕ ЗГРАДЕ 

                        

9.8 
ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ 
,КОТЛАРНИЦЕ И СЛ.                         

9.9 
ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ 

                        

9.10 
ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ         ОД 0 -
20                         

9.11 
ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ          ОД 
21-80                             

9.12 
ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ                
ОД 81-200                          

9.13 
ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ            
ПРЕКО 200                         

9.14 
ОСТАЛО 

                        

9.15 
ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 

                        

9.16 
УКУПНА ДУЖИНА 
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ                         

9.17 
ЕКВИВАЛЕНТНИ ПРЕЧНИК 
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ                          

9.18 
ТОПЛОТНО ПРЕДАЈНЕ 
СТАНИЦЕ                         

9.19 
КАПАЦИТЕТ ОД 0-50 

                        

9.20 
КАПАЦИТЕТ ОД 51-200 

                        

9.21 
КАПАЦИТЕТ ОД 201-500 

                        

9.22 
КАПАЦИТЕТ ОД 501-1000 

                        

9.23 
КАПАЦИТЕТ ПРЕКО 1000 

                        

9.24 
ВОЗИЛА 

                        

9.25 
ТЕРЕТНА,ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 

                        

9.26 
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

                        

9.27 

ИНФОРМАТИЧКА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 
ОПРЕМА                         

9.28 
ОСТАЛА НЕЕНЕРГЕТСКА 
СРЕДСТВА                         

9.29 

НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ И 
АВАНСИ ДАТИ ЗА ЊИХОВУ 
НАБАВКУ                         

9.30 УКУПНО                         

 

 

             Табела 10. Трошкови капитала            дин. 

10 ПОНДЕРИСАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА КАПИТАЛА ППЦК % 0.022222 

          

          

10.1 УДЕО СОПСТВЕНОГ КАПИТАЛА У УКУПНОЈ РЕГУЛАТОРНОЈ ОСНОВИ УСК 40   

10.2 
УДЕО ПОЗАЈМЉЕНОГ КАПИТАЛА У УКУПНОЈ РЕГУЛАТОРНОЈ 
ОСНОВИ УПК 60   

10.3 ВАЖЕЋА ПОРЕСКА СТОПА НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА ПС 10   

10.4 НОМИНАЛНА ЦЕНА СОПСТВЕНОГ КАПИТАЛА ПО ОПОРЕЗИВАЊУ ЦСК 5   

10.5 
ПОНДЕРИСАНА ПРОСЕЧНА НОМИНАЛНА ЦЕНА ПОЗАЈМЉЕНОГ 
КАПИТАЛА ЦПК 0   
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Табела 11.Остали приходи                             дин.                                                                         

11 ОСТАЛИ ПРИХОДИ   

      

      

11.1 ПРИХОДИ ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ   

11.2 ПРИХОДИ ОД ПРИКЉУЧАКА   

11.3 ПРИХОД ОД ЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТИ   

11.4 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ОПРЕМЕ   

11.5 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СРЕДСТАВА   

11.6 ПРИХОДИ ОД САГЛАСНОСТИ   

11.7 ПРИХОДИ ОД  ВОЂЕЊА НАДЗОРА   

11.8 ПРИХОДИ ОД ПРОЈЕКТОВАЊА   

11.9 ПРИХОД ОД ИНТЕРВЕНЦИЈА   

11.10 ПРИХОД ОД БУЏЕТА   

11.11 ПРИХОД ЗА ПРИКЉУЧАК ОД НОВИХ ПОТРОШАЧА   

11.12 ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА   

11.13 ПРИХОД ОД ОБРАЧУНАТИХ КАМАТА   
 

 
Табела 12.Корекциони елемент  

 

  
  ОДОБРЕНО 

ОПРАВДАНИ 
ПРИХОД 

ОСТВАРЕНИ 
ПРИХОД 

ИНДЕКС РАСТА 
ЦЕНА НА МАЛО РС 

КОРЕКЦИОНИ 
ЕЛЕМЕНТ 

12 КОРЕКЦИОНИ 
ЕЛЕМЕНТ           

              

              

12.1 
ОПЕРАТИВНИ 
ТРОШКОВИ           

12.2 
ТРОШКОВИ 
АМОРТИЗАЦИЈЕ           

12.3 

СТОПА ПОВРАЋАЈА НА 
РЕГУЛИСАНА 
СРЕДСТВА           

12.4 
РЕГУЛАТОРНА 
СРЕДСТВА           

12.5 ОСТАЛИ ПРИХОДИ           

12.6 ТРОШКОВИ ГУБИТАКА           

12.7 
КОРЕКЦИОНИ 
ЕЛЕМЕНТ           

              

          

БРОЈ ДАНА У 
КОЈИМА СЕ 
ПРИМЕЊИВАЛА 
ЦЕНА   

 
 

 

 
 

Табела 13.Трошак дозвољеног губитка                                                   дин.                 

13 ТРОШАК ДОЗВОЉЕНОГ ГУБИТКА   

      

13.1 СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНИ ИЗВОР   

      

13.2 СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА   
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Табела 14.Регулаторни извештај                                                                                         
             дин 
 

14 РЕГУЛАТОРНИ ИЗВЕШТАЈ   

      

14.1 ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ   

14.1.2 ТРОШАК ПРИРОДНОГ ГАСА   

14.1.3 ТРОШКОВИ МАЗУТА СА ПРЕВОЗОМ   

14.1.4 ТРОШКОВИ УГЉА    

14.1.5 ТРОШКОВИ ДРУГОГ ЕНЕРГЕНТА   

14.1.6 ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   

14.1.7 УКУПНИ ТРОШАК ЗА ВОДУ   

14.1.8 ОСТАЛИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ   

14.1.9 УКУПНИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ   

 
14.1.10  

УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ (KWh)   

14.1.11 
УКУПАНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ 
ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА    

14.1.12 ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)   

14.2 ФИКСНИ ТРОШКОВИ   

14.2.1 ТРОШКОВИ РАДА ПРЕДУЗЕЋА   

14.2.2 
ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ОДРЖАВАЊА   

14.2.3 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА   

14.2.4 
 ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА 
ЗАПОСЛЕНИХ   

14.2.5 
КРЕДИТИ,ПРОВИЗИЈЕ БАНКАМА И 
ОСТАЛО   

14.2.6 ОСТАЛИ ФИКСНИ ТРОШКОВИ   

14.2.7 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА   

14.2.8 УКУПНИ ФИКСНИ ТРОШКОВИ   

14.2.9 ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m2)   

 
14.2.10  ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/KW)   

14.3 
MАКСИМАЛНО ОДОБРЕНИ 
ПРИХОД(МОП)   

14.3.1 МОП (В)   

14.3.2 МОП (Ф)   

14.3.3 ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ   

      

14.3.4 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   

      

 14.3.5  РЕГУЛАТОРНА СРЕДСТВА   

      

 14.3.6  ОСТАЛИ ПРИХОДИ   

      

14.3.7 ТРОШКОВИ ГУБИТАКА   

      

14.3.8 КОРЕКЦИОНИ ЕЛЕМЕНТ   

14.3.9 ПРОСЕЧНА ЦЕНА ( дин/m2)   

14.3.10 
УЧЕШЋЕ ВАРИЈАБИЛНИХ ТРОШКОВА 
(%)   

 
14.3.11 УЧЕШЋЕ ФИКСНИХ ТРОШКОВА  (%)   

 
14.3.12 УКУПНА ГРЕЈНА ПОВРШИНА(m2)   

 
14.3.13 

УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ 
ПРОСТОРА (m2)   

 
14.3.14 

УКУПНА ПОВРШИНА ПОВЛАШЋЕНОГ 
ПРОСТОРА (m2)   

 
14.3.15 

УКУПНА ПОВРШИНА 
КОМЕРЦИЈАЛНОГ ПРОСТОРА(m2)   

 
14.3.16  СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА  kwh/m2/god   

 
14.3.17 

УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА 
ЕНЕРГИЈЕ   

 
14.3.18 

ТЕОРИЈСКИ МОГУЋА ПРОИЗВЕДЕНА 
ЕНЕРГИЈА kwh   

 
14.3.19 

ИЗНОС ВАРИЈАБИЛНОГ ТРОШКА БЕЗ 
МЕРЕЊА (дин/kwh)   

 
14.3.20 ИЗНОС ФИКСНОГ ТРОШКА (дин/m2)   

 
14.3.21 

СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ 
ИЗВОРА   

 
14.3.22 

СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ 
МРЕЖЕ   

14.3.23 
КОНТРОЛА СТЕПЕНА КОРИСНОСТИ 
ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА   

14.4 ЦЕНЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА КУПАЦА    

14.4.1 
ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (дин/m2) 

  

14.4.2 
ЦЕНА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОСТОРА 
(дин/m2)   

14.4.3 
ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (дин/m2) 

  

14.4.4 
ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА( 
ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО)  (дин/kwh)   

14.4.5 
ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА   
(ФИКСНИ ДЕО) (дин/m2)   

14.4.6 
ЦЕНА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОСТОРА 
(ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО)  (дин/kwh)   

14.4.7 
ЦЕНА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОСТОРА   
(ФИКСНИ ДЕО ) (дин/m2)   

14.4.8 
ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
(ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО )  (дин/kwh)   

14.4.9 
ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
(ФИКСНИ ДЕО ) (дин/m2)   

 
14.4.10 

ПРОВЕРА МОП-а(В) 
  

 
14.4.11 

ПРОВЕРА МОП-а(Ф) 
  

 
14.4.12 

МАКСИМАЛНО ОДОБРЕНИ 
ПРИХОД(ПРОВЕРА)   
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          ПРИЛОГ 2. 
 
 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНА 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ТОКУ ГРЕЈНЕ 
СЕЗОНЕ (ЧЛАН 10. ТАРИФНОГ СИСТЕМА) 
 
1.Цена топлотне енергије је састављена из следећих 
елемената: 
 
1. цене за испоручену топлотну енергију изражена у 
дин/kwh (у даљем тексту: варијабилни део цене), која 
покрива варијабилне трошкове производње и 
дистрибуције топлотне енергије и 
 
2. цена за прикључену „грејну површину” изражено у 
дин/м2/год.(у даљем тексту: фиксни део цене), која 
покрива фиксне трошкове одржавања и 
функционисања система. 
 
 
а) Промена варијабилног дела цене се прерачунава по 
следећој формули: 
 
    

Цвн =Цвс • 



n

i

EioEiai
1

)/(     i = 1 

 
         a1+а2+ .......аn =1 
 
 Уз следеће значење: 
Цвн = Нова цена за испоручену количину топлотне 
енергије, у дин/kwh (без ПДВ-а), 
Цвп = Претходна цена за испоручену количину 
топлотне енергије, у дин/kwh (без ПДВ), 
ai = Пондер појединачних елемената варијабилних 
трошкова у структури свих варијабилних трошкова за 
производњу топлотне енергије, 
Ei = Нова цена енергената и других варијабилних 
трошкова у структури утрошених енергената и других 
варијабилних трошкова за производњу топлотне 
енергије, 
EiО = Претходна цена енергената и других 
варијабилних трошкова у структури потрошених 
енергената за производњу топлотне енергије. 
 
Нова цена за испоручену топлотну енергију (VCp) је 
цена која је израчуната на основу ове методологије и 
мења се са променом улазних параметара. 
Претходна цена за испоручену топлотну енергију 
(VCop) је цена топлотне енергије која је била одређена 
у складу са Чланом 3. Упутства. 
Пондери (ai) представљају удео појединачног елемента 
варијабилних трошкова у структури целокупних 
варијабилних трошкова енергетског субјекта . Збир 

свих пондера односно удела мора бити једнак 100% 
односно 1. 
Нова цена елемената варијабилних трошкова (Ei) је 
просечна цена појединачног елемента варијабилних 
трошкова, коју енергетски субјект плаћа у 
евидентираном месецу. У цену енергента морају бити 
укључени сви трошкови на паритету Ф-цо произвођач 
топлотне енергије и сва давања (трошарине, CО2 
таксе). ПДВ није укључен. 
Претходна цена елемената варијабилних трошкова 
(Eoi) је цена појединачног елемента варијабилних 
трошкова, коју је произвођач топлотне енергије плаћао 
у претходномом периоду. У цену елемената 
варијабилних трошкова морају бити укључени сви 
трошкови на паритету Ф-цо произвођач топлотне 
енергије и сва давања (трошарине, CО2 таксе). ПДВ 
није укључен. 
 
б)Нови варијабилни део цене се израчунава и усклађује 
у односу на промене цена појединачних елемената 
варијабилних трошкова из 2. тачке овог прилога. 
 
 Пример бр.1 – промена варијабилног дела цене 
  
 У случају промене цене енергената и других 
варијабилних трошкова мењаће се и цена за 
испоручену топлотну енергију према горе наведеној 
формули. 
 
Цвп = 3,21 дин/kwh - Изворна цена за испоручену 
количину топлотне енергије (без ПДВ) 
а1 = 0,6464 - Пондер за природни гас; 
a2 = 0,2988 - Пондер за мазут; 
a3 = 0,0486 - Пондер за електричну енергију; 
a4 = 0,0062 - Пондер за хемијски припремљену воду. 
 
E1о = дин/sm3 - Цена природног гаса на основу које је 
формирана постојећа цена грејања; 
E2о = дин/kg - Цена мазута на основу које је формирана 
постојећа цена грејања; 
E3о = дин/kwh - Цена електричне енергије на основу 
које је формирана постојећа цена грејања; 
E4о = дин/m3 - Цена хемијски припремљене воде на 
основу које је формирана постојећа цена грејања; 
 
E1 = дин/sm3 – Нова цена природног гаса на основу 
које се формира нова цена грејања; 
E2 = дин/kg - Нова цена мазута на основу које се 
формира нова цена грејања; 
E3 = дин/kwh – Нова цена електричне енергије на 
основу које се формира нова цена грејања; 
E4 = дин/м3 - Нова цена хемијски припремљене воде на 
основу које се формира нова цена грејања; 
 
VCp = 3,21 x (0,6464 x 33,15/32,29 + 0,2988 x 
37,67/35,67 + 0,0486 x 4,75/4,40 + 0,0062 x 210,0/198,6) 
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VCp = 3,33 din/kWh - Нова цена за испоручену 
количину топлотне енергије (без ПДВ) 
 
 2. Фиксни део цене, по правилу, покрива 
следеће трошкове пословања: 
- материјала (без трошкова енергената, наведених у 2. 
тачки овог прилога), 
- услуга, 
- радне снаге, 
- текућег и инвестиционог одржавања, 
- амортизације, 
- исправка вредности потраживања, 
- издатке финансирања, 
- друге трошкове пословања. 
 
 Трошкови материjала укључују помоћни 
материјал, отпис поломљеног инвентара, канцеларијски 
материјал и стручну литературу, пописне разлике за 
материјал, ревалоризације трошкова потрошње 
материјала и поломљеног инвентара те друге трошкове 
материјала. 
 Трошкови услуга укључују услуге за добијање 
енергије, трошкове транспортних услуга, закупнине, 
повратне трошкове у вези са радом, трошкове услуга 
платног промета и банкарских услуга, трошкове 
интелектуалних услуга, премије осигурања и трошкове 
других услуга. 
 Трошкови радне снаге обухватају трошкове 
бруто зарада, накнаде зарада, доприноса на терет 
послодавца, путних трошкова и сл. 
 Текуће и инвестиционо одржавање мора 
омогућити нормалан рад система и његово коришћење 
до краја предвиђеног животног века. Трошкови 
одржавања укључују трошкове набавке резервних 
делова за постројења и уређаје, замене делове опреме и 
средстава и материјал за одржавање основних 
средстава, као и услуге у вези са одржавањем средстава 
рада. 
 Амортизација се по правилу обрачунава по 
амортизационим стопама, које доноси сам енергерски 
субјект. 
 Исправка вредности oбезвређених 
потраживања по међународним рачуноводственим 
стандардима, укључују отписе потраживања до висине, 
која не прелазе 3% нивоа годишње фактуриcане 
реализације. 
 Издаци финансирања обухватају све издатке, 
повезане са финансирањем основне делатности 
предузећа. 
 Годишњу стопу добити одређује оснивач у 
годишњем плану предузећа. 
 Други издаци (трошкови) пословања обухватају 
давања за заштиту животне средине, за лична заштитна 
средства, алат и ситан инвентар, трошкове семинара и 
стручног усавршавања, претплате на стручну 
литературу, и остало. 
 

а) Промене фиксног дела цене израчунава се по 
следећој формули: 
 
 
Цфн=Цфп · ( a · П/По + б · И/Ио ) 
 
а +б =1 
  
 Уз следећа значења: 
Цфн = Нова цена за прикључену грејну површину, у 
дин/m2/месецу (без ПДВ), 
Цфп = Претходна цена за прикључену грејну површину, 
у дин/m2/месецу (без ПДВ), 
П = Просек месечне бруто зараде у Републици Србији , 
По = Изворна месечна бруто зарада у Републици 
Србији, 
И = Индекс цена на мало у Републици Србији у 
праћеном периоду, 
Ио = Изворни индекс цена на мало у Републици Србији, 
а = Пондер месечних бруто плата у Републици Србији, 
б = Пондер индекса цена на мало у Републици Србији, 
 
 Нова цена за прикључeну грејну површину  
(Цфн) је цена, која је израчуната на основу ове 
Методологије и мења се са променом улазних 
параметара. 
 Претходна  цена за прикључену грејну 
површину( Цфп ) је цена, која је одређена као претходна 
цена за прикључену грејну површину, у складу са овим 
тарифним системом и упутством.. 
 Просек месечне бруто зараде у Републици 
Србији (П )је просек за месец који претходи месецу у 
ком се тражи корекција. Извор податка о висини 
месечних бруто зарада је Статистички завод Републике 
Србије. 
 Изворна месечна бруто зарада у Републици 
Србији (По) је израчуната као просек месечних бруто 
зарада у претходној календарској години пре 
претходног датума за који се одређује претходна цена. 
Извор података о висини месечних зарада је 
Статистички завод Републике Србије. 
 Индекс цена на мало у Републици Србији у 
посматраном периоду (И) је индекс цена на мало у 
Републици Србији у месецу који претходи захтеву за 
корекцију. Извор података о индексу цена на мало је 
Статистички завод Републике Србије. 
 Изворни индекс цена на мало у Републици 
Србији (Ио) је индекс цена на мало у Републици Србији 
у децембру претходне календарске године. Извор 
података о индексу цена на мало је Статистички завод 
Републике Србије. 
 Пондер месечних бруто зарада у Републици 
Србији (а) представља удео бруто зарада у структури 
фиксних трошкова енергетског субјекта (Извор: биланс 
успеха енергетског субјеката у предходној години). 
 Пондер индекса цена на мало у Републици 
Србији (б) представља удео осталих фиксних трошкова 
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(без бруто зарада) у структури фиксних трошкова 
енергетског субјекта. 
 Збир пондера индекса цена и пондера месечних 
бруто зарада мора бити једнак 1. 
 
 б) Нови фиксни део цене се израчунава и 
усклађује једанпут годишње, а по потреби и чешће, 
уколико раст цена на мало пређе 5%. 
 
Пример бр.2 – промена фиксног дела цене 
 
 У случају промене величине трошкова који 
одређују фиксни део цене грејања, мењаће се и цена за 
прикључену грејну површину према горе наведеној 
формули. 
Цфп = 23,72 дин/м2/месецу - Изворна цена за 
прикључену грејну површину (без ПДВ) 
a = 0,4811 - Пондер месечних бруто плата у Републици 
Србији; 
б = 0,5189 - Пондер индекса цена на мало у Републици 
Србији; 
П = 44.000 дин. – Нови просек месечне бруто зараде у 
Републици Србији на основу које се формира нова цена 
грејања , 
По = 43.040 дин. - Претходна месечна бруто зарада у 
Републици Србији на основу које је формирана 
постојећа цена грејања, 
И = 1,06 - Индекс цена на мало у Републици Србији у 
праћеном периоду на основу које се формира нова цена 
грејања, 
Ио = 1,00 -Претходни индекс цена на мало у Републици 
Србији на основу је формирана постојећа цена грејања, 
 
Цфн = 23,72 x (0,4811 x 44.000/43.040 + 0,5189 x 
1,06/1,00) 
 
Цфн = 24,71 дин/м2/месецу - Нова цена за прикључену 
грејну површину (без ПДВ) 
 
Упутство о принципима прорачуна тарифа и цена у 
сектору даљинског грејања Града  
 

_________________________ 
 
 

500 
На основу члана 39. Пословника Скупштине града 

Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 1/2013- 
пречишћен текст), 

Скупштина града Крушевца, на седници 29.11.2013. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА РАДНИХ 

ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова радних тела: 
 

1. Миодраг Стаменковић, дужности члана Савета 
за буџет и финансије,   

2.  Милорад Илић, дужности члана Савета за 
буџет и финансије,  

3. Виолета Петровић, дужности члана Савета за 
буџет и финансије,  

4. Зорица Стевановић, дужности члана Комисије 
за сарадњу града са другим општинама и градовима, 
због подношења оставке,  

5.  Томислав Томић, дужности члана Комисије за 
утврђивање назива улица и тргова,   

6. Срђан Миливојевић, дужности члана Комисије 
за утврђивање назива улица и тргова,  

7. Андрија Вукићевић, дужности члана Комисије 
за утврђивање назива улица и тргова,   

8. Игор Аћимовић, дужности члана Савета за 
урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 
средине,  

9. Драган Антић, дужности члана Комсије за 
представке и жалбе,  

10. Лазар Петковић, дужности члана Комисије за 
представке и жалбе,  

11. Ана Радоњић, дужности члана Савета за привреду,  
12. Маја Миладиновић, дужности члана Савета за 

социјално-економска питања  
13.  Сузана Антић, дужности члана Савета за 

друштвене делатности,  
14. Милош Радовановић, дужности члана Савета за 

омладину и спорт. 
 
II - БИРАЈУ СЕ за чланове радних тела: 
 
1. Невенка Ђорђевић, дипл. инг. пољопривреде из 

Крушевца за члана Савета за буџет и финансије  
2. Зоран Петронијевић, дипл. економиста из 

Јабланице за члана Савета за буџет и финансије    
3. Здравко Пршић, студент из Крушевца за члана 

Савета за буџет и финансије,   
4. Душан Јовановић, дипл. машински инжењер из 

Крушевца, за члана Комисије за сарадњу града са 
другим општинама и градовима  

5. Александар Сорман, дипл. правник  из Крушевца, за 
члана Комисије за утврђивање назива улица и тргова,   

6. Ненад Саковић, маш. инг из Крушевца, за члана 
Комисије за утврђивање назива улица и тргова,  

7.  Биљана Радосављевић, угоститељ из Глободера, 
за члана Комисије за утврђивање назива улица и 
тргова,  

8. Данијела Милосављевић, хемијски техничар из 
Јошја за члана Савета за урбанизам, комуналне 
делатности и заштиту животне средине,  

9. Горан Миленковић, правник из Текија  за члана 
Комсије за представке и жалбе,  

10. Милош Јовановић, механичар из Трмчара за 
члана Комисије за представке и жалбе, 
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11. Андрија Вукићевић, студент из Крушевца за 
члана Савета за привреду,  

12. Живадинка Миладиновић, кројач из Трмчара за  
члана Савета за социјално-економска питања,  

13. Иван Васиљевић, дипл. маш. инг. из Паруновца, 
за  члана Савета за друштвене делатности,  

14. Лазар Петковић, студент из Доњег Степоша за 
члана Савета за омладину и спорт. 

 
III - Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Крушевца." 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:020  -31  /2013  ПРЕДСЕДНИК  
                 Живан Николић, с.р                 

            
. 

   
 
 
 
501 
На основу члана 27, 35 и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 
81/09, 64/10 - Oдлука УС, 24/11, 121/12), члана 29. и 38. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената, ("Сл. гласник РС", бр. 31/2010, 
69/2010 и 16/2011) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/2008, 5/2011), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.11.2013. године, донела је 

                    
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА  
РАСИНА“ У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Спортско рекреативни центар  Расина“ у Крушевцу. 
 

Члан 2. 
 

Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
- Циљ израде планске документације  је стварање 

услова за уређење и изградњу површине  јавне намене 
и површина осталих намена-спортско рекреативног 
центра Расина са купалиштем на реци 
Расини,садржајима спорта и рекреације и осталим 
потребним садржајима 

- Стварање услова за поступак експропијације, 
решавање правно имовинских односа и осталих 
активности везаних за спровођење Плана, као и за 
уређење и изградњу  комуналне инфраструктуре и  
опреме 

- Усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
подручја плана са одредбама и елементима  Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 
81/09, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12). 

Члан 3. 
  
Планом детаљне регулације обухваћено је подручје 

на реци Расини од моста у Паруновцу до моста у 
Мудраковцу. 

Граница плана креће са северне старне улицом 
Видовданском (к.п.бр. 5956  КО Крушевац), наставља 
се са источне и југоисточне стране планираном трасом 
источне обилазнице (од линије експропијације), са 
југозападне стране наставља границом к.п.бр. 2/2 КО 
Велико Головоде, к.п.бр. 568/1, 568/2 КО Мудраковац, 
сече реку Расину (к.п.бр.1304/1 КО Крушевац), са 
северозападне и западне стране наставља границом 
к.п.бр.1304/1 КО Крушевац, к.п.бр. 531/2, 531/3 КО 
Мудраковац, к.п.бр. 255/1, 228/2, 229/2, 230/2, 231/2, 
233/2, 234/2, 237/2, 239/2, 139/2, 142/7, 144/3, 136/5, 
136/6, 136/2, 133, 134/1, 258/10, 258/9, 258/11, 121, 
117/2, 111/2, 93/2, 99/2, 101 све КО Мало Головоде, 
сече к.п.бр. 202 КО Мало Головоде (ул. Рашка), 
наставља границом к.п.бр. 5901/1, 5900/4, 5901/1, 5912, 
5913, 5915 све КО Крушевац, сече 5957/2 КО 
Крушевац, наставља границом к.п.бр. 5866/2, 5861, 
5860, 5859, 5858, 5846, 5848, 5476 све КО Крушевац, 
сече  к.п.бр. 5473 КО Крушевац, наставља границом 
к.п.бр. 5384/1, 5399/1, 5398/1, 5395/7, 5398/1, 5957/5 све 
КО Крушевац, сече к.п.бр. 5403/1 КО Крушевац, 
наставља границом к.п.бр. 3354/1 КО Крушевац, сече 
к.п.бр. 5403/1 КО Крушевац, наставља границом к.п.бр. 
5029/1, 5957/1 све КО Крушевац до улице Видовданске. 

Описана граница планског подручја дата је као 
прелеминарна, односно коначна граница подручја 
дефинисаће се приликом припреме и стручне контроле 
концепта,односно нацрта  плана, у складу са чл.41 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Сл. гласник РС“ бр. 31/2010, 
69/2010, 16/2011).  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи приближно 76,20ха. 

 
Члан 4. 

  
План детаљне регулације садржи нарочито: 
 
1) границу плана и обухват грађевинског 

подручја; 
 
2) поделу простора на посебне целине и зоне; 
 
3) намену земљишта; 
 
4) регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози;  

 
5) нивелационе коте улица и јавних површина 

(нивелациони план); 
 
6) попис парцела и опис локација за јавне 

површине, садржаје и објекте  
 
7) коридоре и капацитете за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
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8) мере заштите културно историјских споменика 
и заштићених  природних целина 

9) локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује конкурс 

 
10) правила уређења и правила грађења по зонама 

и целинама; 
 
11) друге елементе  значајне за спровођење плана 

детаљне регулације 
 
12) графички прилози 
и све остале потребне елементе у складу са чл.28 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ 
бр.72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12). 

 
Члан 5. 

 
 Израда Плана детаљне регулације „Спортско 

рекреационог центра Расина“ у Крушевцу ће бити 
завршена у року од од 90 дана од дана добијања свих 
потребних услова и сагласности од надлежних органа, 
установа и јавних предузећа која су овлашћена да 
утврђују посебне услове за заштиту, уређење простора 
и изградњу објеката у фази израде планског документа. 

 
Члан 6. 

 
Јавна набавка за израду планског документа није 

расписана, обзиром да плански документ израђује Ј.П. 
"Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац", чији 
је оснивач Град Крушевац, a коме су поверени ти 
послови од стране оснивача. 

Средства за израду Плана детаљне регулације  
„Спортско рекреационог центра Расина“ у Крушевцу, 
обезбеђују се у Буџету града Крушевца. 

 
Члан 7. 

Потребно је приступити изради стратешке процене 
на животну средину.  

 
Члан 8. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за послове 

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

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

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350   -2382   /2013      ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

_________________________           
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На основу члана 32. тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 4. и 24. 
Одлуке о поступку издавања и формирања  закупнине 
за  коришћење пословног простора ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 – пречишћен текст, 3/09 и 8/2012) и 
члана 19. тачка 13.  Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.11.2013. године, донела је 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 
ЗАКУПНИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА 
 

 I  ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о утврђивању висине 
закупнине за коришћење пословног простора („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/2012) тако што се у тачки I 
после табеларног приказа додаје нови став који гласи: 

„Почетна цена закупнине за пословне зграде и 
пословне просторије у IV зони одређује се у висини од 
25% од почетне цене закупнине  за I зону, 

почетна цена закупнине за пословне зграде и 
пословне просторије у V зони одређује се у висини од 
25% од почетне цене закупнине  за II зону и  

почетна цена закупнине за пословне зграде и 
пословне просторије у VI зони одређује се у висини од 
25% од почетне цене закупнине  за III зону.“ 

II - Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  38  -9/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   
 
503    
На основу члана 32, а у вези са чланом 66. Закона о 

локалној сасмоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07), члана 141., став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и члана 19. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11, 

 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 29.11.2013. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ДОМА 
ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ 

  
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Дома здравља 

Крушевац бр. 4 од 06.11.2013. године, који је донео 
Управни одбор Дома здравља Крушевац у оснивању 
дана 04.11.2013. године, Одлуком бр. 03 од 06.11.2013. 
године. 
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II – Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број:   022 -489 /2013       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

                      
 

  
 
 
504 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 79/05),  члана 9. и 
17. Одлуке о оснивању Крушевачког позоришта у 
Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" број 1/09 и 6/10) 
и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", број 8/08  и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА У КРУШЕВЦУ 

 
I -  РАЗРЕШАВА СЕ МИЛОРАД ИЛИЋ, дипломи-

рани економиста из Крушевца, дужности председникa 
Надзорног одбора Крушевачког позоришта. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ ГВОЗДЕН МИЉКОВИЋ за 

председникa Надзорног одбора Крушевачког позоришта. 
 
III -    Решење објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022 -506   /2013       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

                     
   

 
 

505    
На основу члана 14. и члана 16. Одлуке о оснивању 

Фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 6/11 и члана 
19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/2011) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.11.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Управног 
одбора Фонда за подстицање развоја младих талената 
града Крушевца и то: 

- Наташа Козић из Крушевца, члан,  
- Данијела Лолић, студент из Крушевца, члан. 
 
II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Фонда 

за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца, и то:  

- Зоран Томић, дипл. економиста из Крушевца  
- Душица Виторовић, професор разредне настава из 

Крушевца 
 

III – РАЗРЕШАВА СЕ Тијана Мијајловић, физио-
терапеут из Крушевца дужности председника 
Надзорног одбора Фонда за подстицање развоја младих 
талената града Крушевца. 

 
IV – ИМЕНУЈЕ СЕ председник Надзорног одбора 

Фонда за подстицање развоја младих талената града 
Крушевца и то: 

 
- Јелена Перовић, професор из Крушевца 

 
V – Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022  - 505  /2013       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

   
 
                     
506 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 79/05),  члана 8. и 
10. Одлуке о оснивању Туристичке организације града 
Крушевца у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" број 
1/09 – пречишћен текст) и члана 19. став 1. тачка 9. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
број 8/08  и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ЧЛАНА УПРАВНОГ   ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ ЗОРИЦА СТЕВАНОВИЋ, 

медицински техничар из Паруновца, дужности члана 
Управног одбора Туристичке организације града 
Крушевца, на лични захтев. 
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II - ИМЕНУЈE СЕ НЕНАД ПЕРИЋ, студент из 
Крушевца за члана Управног одбора Туристичке 
организације града Крушевца. 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022  - 504  /2013      ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р                     

. 
   
507 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

(„Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05),  члана 9. и 
17. Одлуке о оснивању Историјског архива у Крушевцу 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 1/09 - пречишћени 
текст и 6/10), и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 8/08 и 
5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У КРУШЕВЦУ 

 
I  - РАЗРЕШАВА СЕ ЈОВАНКА ЈОЧИЋ, дипл. правник 

дужности председника Надзорног одбора Историјског 
архива и то: 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ВЛАДИМИР ПУРИЋ, професор 

историје из Великих Купаца за председника  Надзорног 
одбора Историјског архива. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022  - 503  /2013               ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

                      
  
508    
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 22. Закона о 
јавним службама („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 13. Одлуке  о 
оснивању Центра за стручно усавршавање на 
територији града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/09 и 11/09 и 6/10) и члана 19. став 1. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  29.11.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА 
ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ 
 
I – РАЗРЕШАВА СЕ САЊА БЛАГОЈЕВИЋ, проф. 

енглеског језика, дужности председника Надзорног 
одбора Центра за стручно усавршавање Крушевац 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ ДУШАН ЖИВАДИНОВИЋ, про-

фесор информатике из Крушевца, за председника 
Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање 
Крушевац. 

 
III – Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:022 -   502/2013                ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

   
 
 
509  
На основу члана 110. Закона о спорту („Сл. гласник 

РС“ бр.  24/11), члана 13. Одлуке о оснивању Установе 
за физичку културу „Спортски центар Крушевац“ („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 1/09 – пречишћени текст и 
6/10) и чл. 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 29.11.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ МАРИНА ШЕЋЕРОВ, дипло-

мирани менаџер, из Крушевца дужности председника 
Надзорног одбора Установе за физичку културу 
„Спортски центар“ Крушевац. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ САЊА КРНЕТА, дипломирани 

правник из Крушевца за председника Надзорног одбора 
Установе за физичку културу „Спортски центар“ 
Крушевац. 

III – Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022   -498 /2013                   

           ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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510   
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
72/09) и чл. 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „НАТА ВЕЉКОВИЋ“ КРУШЕВАЦ 
 
I – РАЗРЕШАВА СЕ МАРИЈА ПЕТРОНИЈЕВИЋ, 

дужности члана Управног одбора Предшколске 
установе „Ната Вељковић“ Крушевац, представник 
Савета родитеља. 

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ ВЛАДИМИР ИСАИЛОВИЋ, 

комерцијалиста из Крушевца, запослен у „Banini trade“ 
за члана Управног одбора Предшколске установе „Ната 
Вељковић“ Крушевац, представник Савета родитеља. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:022   -  507 /2013                       
                                               ПРЕДСЕДНИК  

                     Живан Николић, с.р. 
   
 
511 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 41 и 
42. Закона о култури, члана 9. и 17. Одлуке о оснивању 
Народне библиотеке у Крушевцу („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 1/09 – пречишћен текст и 6/10 и 8/12), и 
члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Крушевца 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 
КРУШЕВЦУ 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ СЛОБОДАН РАЈКОВИЋ, 

библиотекар, представник запослених, дужности члана 
Управног одбора Народне библиотеке у Крушевцу.   

 
II – ИМЕНУЈЕ СЕ ЈЕЛЕНА ПЕРОВИЋ, библиотекар, 

представник запослених, за члана Управног одбора 
Народне библиотеке у Крушевцу. 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022   - 495  /2013              ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

   
                      
 
 
 
512 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09, 
52/2011 и 55/2013) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/2011)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Медицинске  школе у Крушевцу:  
- др Лела Миловановић, представник Савета родитеља 
  
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора 

Медицинске школе у Крушевцу:  
- Љиљана Станковић, представник Савета родитеља 
 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022 - 496  /2013      ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

   
                     
 
 
 
513 
На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09, 
52/2011 и 55/2013) и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/2011)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-
ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Економско-трговинске школе у Крушевцу:  
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- Алексић Бобан, представник савета родитеља 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Економско-

трговинске школе у Крушевцу:  
- Абаџија Стеван, представник Савета родитеља. 
 
III Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022  -493   /2013  ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р                     

. 
 
 
514 
На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09, 
52/2011 и 55/2013) и члана 19  Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" број 8/08 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-

ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ У КРУШЕВЦУ 
 
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског 

одбора Хемијско-технолошке  школе у Крушевцу: 
 
- Луковац Саша, представник савета родитеља 
  
II ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Хемијско-

технолошке школе у Крушевцу: 
 
- Милићевић Марија, представник Савета родитеља 
 
III Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број:  022  - 501  /201 3              ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

   
515 
На основу члана 54. Закона о основама система 

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

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

КРУШЕВАЦ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Техничке школе Крушевац, и то: 
 
1. Велибор Јовановић, из Крушевца, представник 

Савета родитеља, 
 
2.  Бојана Миловановић, професор енглеског језика 

из Крушевца, представник локалне самоуправе, 
 
3. Анита Милић, дипломирани економиста, 

представник локалне самоуправе.  
 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Техничке школе Крушевац и то: 
 
1. Дејан Радисављевић, из Крушевца, представник 

Савета родитеља, 
 
2. Тијана Стефановић, дипломирани економиста из 

Пепељевца, представник локалне самоуправе. 
 
3. Велибор Јовановић, дипл. економиста из 

Паруновца, представник локалне самоуправе. 
 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022   -500   /2013       ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

                  
   
 
 
 
516 
На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09, 
52/2011 и 55/2013) и члана 19  Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/2011)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''ДЕСПОТ СТЕФАН'' У ГОРЊЕМ СТЕПОШУ 
 
I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 
 
- Петронијевић Драган, представник Савета 

родитеља, 
 
- Петронијевић Светлана, представник Савета 

родитеља дужности члана Школског одбора Основне 
школе "Деспот Стефан" у Горњем Степошу.  
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II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Основне школе "Деспот Стефан" у Горњем Степошу: 

 
- Лучић Милорад, представник Савета родитеља, 
 
- Радомировић Маријана, представник Савета родитеља. 

 
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022  -499   /2013      ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/09, 
52/2011 и 55/2013) и члана 19  Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ број 8/08 и 5/2011)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
29.11.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„СВЕТИ САВА“ У ЧИТЛУКУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ МИРОСЛАВ ВУЧКОВИЋ, 
представник Савета родитеља дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у 
Читлуку. 

  
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ИВАН МИЛОЈЕВИЋ, 

представник Савета родитеља, за члана Школског 
одбора Основне школе „Свети Сава“ у Читлуку. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022   - 497  /2013        ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 54 и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл.гласник РС "број 72/09) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист града 
Крушевца" број 8/08 и 5/2011),  

 
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 29.11.2013.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА OШ „ДРАГОМИР 

МАРКОВИЋ“ У КРУШЕВЦУ 
 

I - РАЗРЕШАВА СЕ мр МИЛИСАВ АРСИЋ, 
дипл.педагог, представник локалне самоуправе,  
дужности члана Школског одбора Основне школе 
„Драгомир Марковић“  у Крушевцу, на лични захтев. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ЖИВОТА МИЛАДИНОВИЋ, 

професор математике, представник локалне самоупра-
ве, за члана Школског одбора  Основне школе 
„Драгомир Марковић“ у Крушевцу. 

  
III - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца" . 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број:022    -  494 /2013      ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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 На основу члана 76. став 3 3акона о буџетском 
систему ( "Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и чл.19 Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 
и 5/2011), 
 Скупштина града Крушевца, на седници од 
29.11.2013. године донела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу јавних 
прихода и извршењу јавних расхода буџета за 
период јануар-септембар 2013.године. 
 

II. Закључак објавити у "Службеном листу града 
Крушевца." 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
 

IБр.401-670/2013    ПРЕДСЕДНИК  
              Живан Николић с.р. 

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

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

дана 08.11. 2013. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ И САВЕТА КОЈЕ ЈЕ ОБРАЗОВАЛО 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА  
 

I - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови комисија и савета 
које је образовало Градско веће града Крушевца и то:   

1. АЛЕКСАНДАР ИВАНОВИЋ, дужности члана 
Комисије за избор програма и пројеката од јавног 
интереса у области одрживог развоја, и развоја 
хуманитарних и других програма у којима удружења 
искључиво и непосредно следе јавне потребе (борба 
против корупције, заштита потрошача, заштита 
животне средине, заштита животиња и сл.). 

  
2. САЊА СМИЉКОВИЋ, дужности члана Комисије 

за избор програма и пројеката од јавног интереса у 
области друштвене бриге о деци и младима.  

  
3. ДАНИЈЕЛ ИВАНОВИЋ, дужности члана 

Комисије за избор програма и пројеката од јавног 
интереса у области образовања, стручног усавршавања, 
науке, информисања и развоја међународне сарадње. 

   
4. МИРЈАНА МАРЈАНОВИЋ НОВАКОВИЋ, 

дужности члана Комисије за спровођење поступка за 
подизање споменика, спомен обележја и израду мурала, 
на лични захтев.  

 
II - ИМЕНУЈУ СЕ чланови комисија и савета које 

је образовало Градско веће града Крушевца и то:  
 
1. МИЛАН МИЛОЈЕВИЋ, машински техничар, 

запослен у ЈКП „Водовод Крушевац“, за члана 
Комисије за избор програма и пројеката од јавног 
интереса у области одрживог развоја и развоја 
хуманитарних и других програма у којима удружења 
искључиво и непосредно следе јавне потребе (борба 
против корупције, заштита потрошача, заштита 
животне средине, заштита животиња и сл.). 

2. ТАМАРА НЕШИЋ, професор разредне наставе, 
за члана Комисије за избор програма и пројеката од 
јавног интереса у области друштвене бриге о деци и 
младима. 

 
 3. СНЕЖАНА СТЕФАНОВИЋ, професор у ОШ 

„Јован Поповић“ за члана Комисије за избор програма 
и пројеката од јавног интереса у области образовања, 
стручног усавршавања, науке, информисања и развоја 
међународне сарадње.  

 
4. БИЉАНА МИЛИЋ, дипл. инг. арх. запослена у 

Градској управи Крушевац, за члана Комисије за 
спровођење поступка за подизање споменика, спомен 
обележја и израду мурала.  

II-. Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“ 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број:021-20 /2013  

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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На основу члана 3. Одлуке о обављању комуналне 

делатности одржавања путева и улица на територији 
града Крушевца и чл. 48. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08  и 5/11) 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 20.11.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - УСВАЈА СЕ План зимске службе за зимско 

одржавање локалних путева и улица на територији 
града Крушевца за период од 15.11.2013. до 31.03.2014. 
године, који  је донео АД "Крушевацпут"  Крушевац, 
под бр. 022-2332 од 16.10.2013. године, а на основу 
Уговора о поверавању послова обављања комуналне 
делатности одржавање и заштите путева и путних 
објеката на њима и улица на територији града 
Крушевца бр. 404-295/II од 31.08.2010. године и Анекса 
уговора бр. 404-661/II  од 01.10.2013. године. 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за инспекцијске 

послове Градске управе града Крушевца и "Дирекција 
за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац да перманентно 
прати извршење Плана зимске службе и у зависности 
од временских услова и прогнозираних временских 
прилика налогом повећа, односно смањи, проценат 
ангажовања механизације и људства у одређеним 
временским интервалима.  

III - Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Крушевца“ 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 352-1187/2013 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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На основу чл. 48. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/2008 и 5/2011), а у вези 
чл.12. Уредбе о поступању са одређеним стварима у 
државној својини („Службени гласник РС“, бр. 
98/2010),  

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
дана  20.11.2013. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОПИСНЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС НЕПОКРЕТНИХ И 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ СТEЧАЈНИХ ДУЖНИКА 
ЗЕМЉОРАДНИЧКE ЗАДРУГE “СРЕТЕН ДИНИЋ“ 

И ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 
“ПОЉОПРИВРЕДНИК РИБАРЕ “ 

 
I. Образује се Комисија која ће извршити попис свих 

непокретних и покретних ствари стечајних дужника 
земљорадничке задруге "Сретен Динић" Велики 
Шиљеговац, Крушевац и земљорадничке задруге 
"Пољопривредник" Рибаре, Крушевац, у саставу: 

 
Председник  
Марко Милојевић, помоћник градоначелника за 

пољопривреду 
Чланови:   
1. Александар Негојевић, председник задружног 

савеза Рашког, Моравичког и Расинског округа. 
 
2. Верољуб Тодосијевић, секретар Месне Заједнице 

Велики Шиљеговац. 
3. Данијела Милисављевић, шеф Службе за 

пољопривреду -Градска управа града Крушевца. 
   
4. Дејан Ушљебрка, самостални стручни сарадник-

Градска управа града Крушевца.  
 
II. Задатак Комисије је да изврши попис свих 

непокретних и покретних ствари стечајних дужника и 
податке о стварима проследи Републичкој дирекцији за 
имовину Републике Србије одмах, а најкасније три дана 
од дана извршеног пописа. 

 
III. Овлашћује се градоначелник Града Крушевца да 

у име и за рачун града Крушевца закључи са 
Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије 
Уговор о условима чувања ствари, одговорности за 
ствар, начину коришћења ствари до одређивања 
њиховог коначног корисника, висини накнаде и др. 

IV. Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“ 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број022-488 /2013         ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић,с.р. 
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На основу члана 5., став 6. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12), Уговора о донацији Интер аута 
ДОО из Чачка граду Крушевцу  и члана 48. Статута 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 
8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца дана  08.11.2013.  
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 
ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
1) Укупни приходи из осталих извора за 2013. годину 

повећавају се за 80.000 динара, уплатом на име 
Видовданске награде града Крушевца за Александра 
Вучића, извор финансирања 08 и сада износе 379.029.851 
динара, по изводу бр. 76 од 27.08.2013. године. 

1/1 Укупни расходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 80.000 
динара и сада износе 379.029.851 динар. 

Приходи на уплатном рачуну бр. 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова, повећавају се за 80.000 динара и 
сада износе 22.174.000 динара. 

Средства у износу од 80.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код Центра за особе са 
инвалидитетом и то: 

- конто 422411 - Превоз ученика, износ од 40.000 и 
сада износи 40.000 динара,  

- конто 423621 - Угоститељске услуге, износ од 
20.000 динара и сада износи 20.000 динара и  

- конто 512211 - Намештај, износ од 20.000 динара и 
сада износи 20.000 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета за 2013. годину 
са додатним приходима повећавају се за 80.000 динара 
и сада износе 3.274.029.851 динар. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:   401-613   /2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 5, став 6. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012), Решења о исплати 
Комесаријата за избеглице и миграције Републике 
Србије и члана 48. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 08.11.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи из осталих извора за 2013. годину 
повећавају се за 375.000 динара уплатом средстава од  
Комесаријата за избеглице и миграције Републике 
Србије (извод бр. 1-Стање и промена средстава на дан 
11.09.2013. године), извор финансирања 07, и сада 
износе 379.404.851 динар, на име помоћи за набавку 
огрева социјално угроженим породицама избеглих и 
интерно расељених лица која су тренутно настањена на 
територији Града. 

1/1 Укупни расходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 375.000 
динара и сада износе 379.404.851 динар. 

Приходи на уплатном рачуну бр. 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова повећавају се за 375.000 динара и 
сада износе 1.212.100 динара. 

Средства у износу од 375.000 динара, извор 
финансирања 07,  разврставају се код ЛАП за интерно 
расељена и избегла лица, конто 472931 - Једнократна 
помоћ и сада износе 4.107.000 динара. 

Укупни приходи и расходи буџета за 2013. годину 
са додатним приходима повећавају се за 375.000 динара 
и сада износе 3.274.404.851 динар. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:401-610     /2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 69., став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 5/ 2011),  

Градско веће града Крушевца, дана  08.11.2013. 
2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 

буџета града Крушевца за 2013. годину, у оквиру 
раздела 3 - Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 218.380 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, економска 
класификација 426400, позиција 70 – Материјали за 
саобраћај,  повећава се за 218.380 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења у  износу од 218.380 динара су 
недостајућа средства за исплату дела рачуна бр. 188-
569-6075 од 23.10.2013. године, издатог од „Ауто 
Чачак“ Д.О.О., Чачак. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:401-615 /2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 69. став 2 и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11  и 93/12) и члана  48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, дана 08.11.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2013. годину, у оквиру раздела 3 - Средства 
резерви, глава 5, функционална класификација 130, 
економска класификација 499120, позиција 93 - Средства 
резерве - текућа резерва, одобрава се укупно 375.252 
динара распоређено на следеће кориснике у разделу 3, 
глава 1 - Градска управа и то: 

- позиција 67, економска класификација 426100 – 
Административни материјал (набавка образаца 
матичних књига) у износу од 375.252 динара  
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2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 
2. овог решења биће употребљена за исплату дела 
предрачуна бр. 4-081902-07194005 од 31.10.2013. године, 
на износ 552.552,00 динара за штампање образаца 
матичних књига, издатог од Завода за израду новчаница 
и кованог новца – Топчидер Народне банке Србије. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:401-611  /2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 69., став 2. и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана  08.11. 2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета града Крушевца за 2013. годину, у оквиру 
раздела 3 - Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 82.170 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

- у разделу 3, глава 1 – Градска управа, 
економска класификација 421900, позиција 44 – Остали 
трошкови,  повећава се за 44.590 динара и 

- у разделу 3, глава 1 – Градска управа, 
економска класификација 426800, позиција 71 – 
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, 
повећава се за 37.580 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења у износу од 44.590 динара су 
недостајућа средства за исплату омладинске задруге, по 
рачунима бр. 000378 од 29.10.2013. године и бр. 000340 
од 01.10.2013. године, издатих од Омладинске задруге 
„Багдала“, Крушевац; 

 
- Средства текуће буџетске резерве из тачке 1., став 

3. овог решења у износу од 37.580 динара су 
недостајућа средства за куповину инвентара за 
одржавање хигијене, по отпремници-рачуну бр. 

014303194 од 24.10.2013. године, издатог од предузећа 
за трговину и заступање „Вералекс“ Д.О.О., Београд. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:401-614  /2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11 и 93/12) и члана 48. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, дана 20.11.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета града Крушевца за 2013. годину, у оквиру 
раздела 3 - Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерви - текућа резерва, 
одобрава се укупно 3.486 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 19 – Народна библиотека, 
економска класификација 414300, позиција 258/1 – 
Отпремнине и помоћи, повећава се за 3.486 динара. 

       
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1., став 

2. овог решења у износу од 3.486 динара су недостајућа 
средства за исплату отпремнине приликом одласка у 
пензију за Рајковић Слободана. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  401-639/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р.
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На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 
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73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца"  
бр. 8/2008 и 5/2011), 

 Градско веће града Крушевца, дана 20.11. 2013. 

године, донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 
 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Крушевца за 2013. годину ,у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална 
класификација 130, економска класификација 499110, 
позиција 92 - Стална резерва, одобрава се укупно 
399.000 динара, извора финансирања 1, распоређено на 
следеће кориснике:  
 У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 
последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 
112 - Накнада штете за повреде или штете настале  
 
 
 
 

 
услед елементарних непогода, увећава се за 399.000 
динара. 
 
 2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. 
став 2. овог решења у износу од 399.000 динара, 
служиће за исплату рачуна број 20-8/2013 од 
27.08.2013. године издатог од СЗР „Алекс градња“ 
Крушевац о изршеном чишћењу Гарског потока од 
наталоженог муља и  земље до моста на заобилазници 
ради превенције и отклањања последица од 
елементарних непогода, на основу записника Градског 
штаба за ванредне ситуације број 190/2013 од 
23.05.2013. године. 
  

3. О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за финансије. 
 
 4. Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Крушевца". 
 
III Број: 401-640/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА              
    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
    Братислав Гашић с.р. 
               

__________________ 
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На основу члана 9 став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр. 135/2004), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09, 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12)  

Градска управа града Крушевца, дана 09.08.2013. 
године донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПДР-а „СПОРТСКО 
РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА РАСИНА“ У 
КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације  „Спортско рекреационог 
центра Расина“ у Крушевцу на животну средину 

 
 

Члан 2. 
 
Подручје обухваћено Планом детаљне регулације 

„Спортско рекреационог центра Расина“, ближе 
разрађује планска решења из планова вишег реда ради 
усклађивања са важећим прописима и решавања  
имовинских односа. 

Намена  простора  на подручју плана утврђена је 
Генералним планом Крушевац 2021, урбанистичка зона 
12, са преовлађујућом наменом зоне зеленила и делом 
становање малих и средњих густина, односно у 
обухвату плана је површински ток реке Расине са 
приобаљем. 

План обухвата површину око 76,20 ха. 
  

Члан 3. 
 

Планом се правила уређења, правила грађења, мере 
и услови заштите животне средине од различитих 
видова загађења и деградације, спровођење активности 
на заштити приобаља и уређењу  корита на подручју 
гарада, који треба значајно да утичу на побољшање 
квалитета живота становништва, чиме се смањују 
ризици по људко здравље и животну средину

. 
 
 

 
 Основни циљ израде Плана је дефинисање 

регулације и намена површина, усаглашавање са 
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плановима вишег реда, увођења нових садржаја који 
недостају и урбанситичко обликовање овог дела 
градског простора. 

Реализација Плана дугорочно, има позитивне ефекте 
на квалитет животне средине и здравље људи,што 
квантитативно  доказује Стратешка процена Плана и 
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на 
животну средину. 

 
                        Члан 4. 
 
На основу карактеристика Плана из чл.2 и чл.3. овог 

решења, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину за ПДР 
„Спортско рекреационог центра Расина“ у Крушевцу, као 
и на основу Мишљења бр. 501-177/2013-09 од  
06.08.2013. године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције,привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да постоји могућност значајнијих утицаја на 
животну средину, тако да је одлучено да се приступа 
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације "Спортско рекреационог центра Расина" у 
Крушевцу на животну средину, а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Спортско рекреационог центра 
Расине“ у Крушевцу и објављује се у "Службеном 
листу града Крушевца". 

 
IV Број:  350-408/2013 НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
_______________ 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 
стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 
101/2011), донела је дана 29. 11 . 2013.године 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 
 

 ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011 ... 
8/2013) тако што се: 

- у члану 34. у ставу 1. испред текста "Одређује се 
обележавање саобраћајне сигнализације, и то:" додаје 
"а)". 

- у члану 34. у ставу 2. испред текста "Одређује се 
постављање посебних техничких средстава за повећање 
безбедности саобраћаја, и то:" додаје "б)". 

- у члану 34. у ставу 2. испред текста 
"Рефлектујућих маркера за означавање пешачког 
прелаза у Улици Доситејевој испред Улице 
Константина Философа и разделне линије у зони 
пешачког прелаза." додаје "1.". 

- у члану 34. у ставу 2. после тачке 1. додају две 
нове тачке које гласе: 

   "2. Рефлектујући маркери за означавање 
пешачког прелаза у Улици Доситејевој испред Трга 
костурница и разделне линије у зони пешачког прелаза. 

    3. Рефлектујући маркери за означавање 
пешачких прелаза у Улици Душановој испред Улице 
Роденове и иза Улице Александра Флеминга и разделне 
линије у зони пешачких прелаза. Вертикалну 
сигнализацију која се односи на пешачке прелазе III-6 
поставити на diamond grade подлози." 

 
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дирекција за урбанизам и 

изградњу ЈП Крушевац да, сходно чл. 158 став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
пројекат у складу са режимом саобраћаја утврђеним у 
ставу 1. диспозитива овог Решења и достави га овом 
Одељењу ради давања сагласности на исти. 

Ово Решење објавити у Службеном листу 
града Крушевца. 

 
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

IV Број: 344-1351/2013 НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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