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I – АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
168 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр.129/07), члана 64. 65. 66. 67. 209. и 219. Закона о 
социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 
24/11), а у складу са Стратегијом развоја социјалне 
политике града Крушевца и члана 19. став 1. тачка 6. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донeла је  

 
О Д Л У К У 

 
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА 

У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити 

града Крушевца (у даљем тексту: Одлука) утврђују се 
права и услуге у социјалној заштити за чије је 
остваривање надлежан град Крушевац, као и услови и 
начин остваривања тих права.  

 
Члан 2. 

 
Права и услуге у социјалној заштити, утврђене овом 

Одлуком, могу да остваре лица са пребивалиштем, 
односно боравиштем на територији града Крушевца, 
као и лица која се затекну на територији града 
Крушевца у стању социјалне потребе.  

Поједине услуге могу се пружати лицима са 
територије других општина, односно градова на основу 
потписаног споразума о сарадњи.  

 
Члан 3. 

 
Центар за социјални рад предлаже и предузима мере 

у решавању стања социјалне потребе грађана и прати 
њихово извршење, у складу са Законом, овом Одлуком 
и актима донетим на основу ове Одлуке.  

 
 

II - ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ  
      ЗАШТИТИ 
 

Члан 4. 
 
Права у социјалној заштити представљају различите 

облике материјалне подршке у циљу обезбеђивања 
егзистенцијалног минимума и подршке социјалној 
интеграцији појединца и породице.  

Права утврђена овом Одлуком су:   
1. Право на једнократну помоћ.  
2. Набавка школског прибора, опреме и уџбеника за 

децу предшколског и школског узраста која су под 
старатељством и из материјално угрожених породица. 

3. Партиципација у трошковима летовања, зимова-
ња, екскурзија и организовања школе у природи за 
ученике под старатељством и децу из материјално 
угрожених породица.  

4. Право на опрему корисника за смештај у установу 
или другу породицу.  

5. Право на бесплатан оброк.  
6. Право на бесплатан превоз особа са 

инвалидитетом и пензионера старијих од 65 година са 
пензијом нижом од просечне у Републици Србији. 

7. Право на путне трошкове и исхрану пролазника.  
8. Право на трошкове сахране.  
 

Члан 5. 
 
Услуге у социјалној заштити су активности 

пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим 
породицама ради побољшања, односно очувања 
квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика, 
неповољних животних околности, као и развоја 
потенцијала корисника за самосталан живот.  

Услуге које се утврђују овом Одлуком су:   
1. Породични едукативни центар.  
2. Помоћ у кући. 
3. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у 

развоју.  
4. Дневни боравак за одрасла лица са инвалидите-

том. 
5. Услуге неодложних интервенција и интервентног 

смештаја. 
6. Прихватилиште за децу и младе. 
7. Прихватилиште за одрасла и старија лица. 
8. Прихватилиште за жртве насиља у породици. 
9. Социјално становање у заштићеним условима.  
10. Становање уз подршку за младе који излазе из си-

стема социјалне заштите.  
11. Давање у закуп станова социјално угроженим 

лицима.  
 

Члан 6. 
 
Услуге социјалне заштите које су проистекле из 

Стратегије развоја социјалне политике града Крушевца 
су: 

1. Услуге превенције и заштите жртава насиља. 
2. Услуге Саветовалишног центра за децу, младе и 

родитеље. 
3. Услуге за подршку деци без родитељског 

старања, хранитељима и усвојитељима. 
4. Услуге Волонтерског центра. 
5. Услуге Саветовалишног центра за децу 

предшколског узраста. 
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6. Услуге Центра за особе са инвалидитетом. 
7. Услуге Дневног боравка за стара и инвалидна 

лица. 
8. Услуге Клуба и саветовалиште за старе. 
9. Услуге специјализованог Сервиса за подршку 

запошљавању корисника новчане социјалне помоћи, 
маргинализованих и угрожених група. 

10. Услуге Сервиса за децу са ризичним и 
деликвентним понашањем.  

 
III  - ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 
 
1. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ  
 

Члан 7. 
 

Право на једнократну помоћ може се признати 
појединцу или породици који се изненада или тренутно 
нађу у стању социјалне потребе.  

Право на једнократну помоћ се признаје у натури, 
новчаном износу и новчаној накнади за добровољно 
радно ангажовање, уз потребну документацију која је 
прописана од стране Центра за социјални рад.  

Новчана помоћ изузетно може бити увећана када се 
појединац или породица нађу у стању социјалне 
потребе коју самостално не могу превазићи услед 
елементарних непогода, пожара као и тежих болести.  

 
Члан 8. 

 
У поступку решавања о праву на једнократну помоћ, 

Центар за социјални рад цени све околности случаја, а 
нарочито да ли се пружањем других облика социјалне 
заштите може ефикасније постићи задовољавање 
потреба корисника.  

 
Члан 9. 

 
Једнократна помоћ може износити највише до 20% 

од износа просечне нето месечне зараде остварене по 
запосленом у граду Крушевцу, према последњем 
објављеном податку Републичког завода за статистику.  

Право на једнократну помоћ појединац или 
породица могу да остваре највише два пута у једној 
календарској години, тако да укупан износ исплаћених 
помоћи не пређе двоструки износ из става 1. овог 
члана.  

Породици или појединцу може се током календарске 
године одобрити исплата једнократних помоћи и више 
пута у мањим износима тако да укупно исплаћени износ 
не пређе двоструки износ из става 1. овог члана.  

 
Члан 10. 

 
Изузетно у случајевима болести, лечења у 

специјализованим установама, набавке медицинских 
помагала, тешке материјално-стамбене угрожености 
радно неспособних лица која живе сама без ближих 
сродника и у другим ситуацијама према процени 
Центра за социјални рад, појединац или породица могу 
остварити право на једнократну новчану помоћ у 
увећаном износу, а највише до износа просечне 
месечне нето зараде по запосленом у граду Крушевцу 

према последњем објављеном податку Републичког 
завода за статистику.  

 
Члан 11. 

 
Новчана накнада за добровољно радно ангажовање 

у локалној заједници припада радно способним лицима, 
која се налазе у стању социјалне потребе, а у складу са 
Правилником о начину организовања добровољног 
радног ангажовања, који доноси Градска управа.  

Ако лице упућено на добровољно радно ангажо-
вање, односно члан његовог домаћинства одбију 
понуђени посао из неоправданих разлога, не могу 
остварити право на једнократну новчану помоћ.  

 
Члан 12. 

 
Организовање добровољног радног ангажовања 

радно способних лица из претходног члана ради 
остваривања права на једнократну помоћ врши се у 
јавним предузећима и установама чији је оснивач град 
Крушевац, као и у другим правним лицима са којима је 
закључен Протокол о сарадњи.  

Град Крушевац, Центар за социјални рад Крушевац, 
јавна предузећа и установе као и друга правна лица из 
става 1. овог члана потписују Протокол о сарадњи у 
погледу начина остваривања добровољног рада радно 
способних лица која се налазе у стању социјалне 
потребе.  

 
Члан 13. 

 
О праву на једнократну помоћ одлучује Центар за 

социјални рад ценећи околности случаја, а нарочито да 
ли се пружањем других облика социјалне заштите може 
ефикасније постићи задовољавање потреба корисника.  

Рок за одлучивање за једнократну помоћ је 7 радних 
дана од дана подношења захтева или службене 
белешке, уз потпуну потребну документацију.  

Рок за одлучивање за једнократну помоћ у хитним 
ситуацијама је 2 радна дана од дана подношења захтева 
или службене белешке, уз потпуну потребну 
документацију.  

Ово право остварује се преко Центра за социјални рад. 
 
 
2. НАБАВКА ШКОЛСКОГ ПРИБОРА, ОПРЕМЕ 
    И УЏБЕНИКА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ 
    И ШКОЛСКОГ УЗРАСТА КОЈА СУ ПОД 
    СТАРАТЕЉСТВОМ И ИЗ МАТЕРИЈАЛНО 
    УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА  

 
Члан 14. 

 
Набавка школског прибора, опреме и уџбеника за шко-

лу може се одобрити породици чија деца редовно похађају 
предшколску установу, основну или средњу школу.  

Набавка се врши почетком школске године за децу 
из породица корисника новчане социјалне помоћи, за 
децу под старатељством која нису институционално 
збринута и у другим случајевима по процени Центра за 
социјални рад.  

Ово право остварује се преко Центра за социјални рад. 
 3. ПАРТИЦИПАЦИЈА У ТРОШКОВИМА 
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    ЛЕТОВАЊА, ЗИМОВАЊА, ЕКСКУРЗИЈА И  
    ОРГАНИЗОВАЊА ШКОЛЕ У ПРИРОДИ ЗА 
    УЧЕНИКЕ ПОД СТАРАТЕЉСТВОМ И ДЕЦУ 
    ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ 
    ПОРОДИЦА  
 

Члан 15. 
 
Деци из породица која су корисници новчане 

социјалне помоћи, деци под старатељством која нису 
институционално збринута и деци из породица које се 
налазе у тешкој материјалној ситуацији могу се, а по 
процени Центра за социјални рад, у целини или 
делимично, одобрити трошкови организованих 
екскурзија, летовања, зимовања и школе у природи, 
према ценовнику који доставља школа, уколико ово 
право није остварено по другом основу.  

Захтев за одобравање трошкова из става 1. овог 
члана могу поднети родитељи, старатељи или школе.  

Ово право остварује се преко Центра за социјални 
рад.  

 
4. ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА 
   СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ ИЛИ ДРУГУ  
   ПОРОДИЦУ  
 

Члан 16. 
 
Право на опрему корисника за смештај у установу 

или другу породицу признаје се лицу које се смешта у 
установу социјалне заштите, у другу породицу, под 
условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не 
могу му је обезбедити ни сродници који су према 
прописима о породичним односима, дужни да 
учествују у његовом издржавању.  

 
Члан 17. 

 
Опрема корисника обухвата набавку најнужније 

одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до 
установе, односно породице и друге нужне трошкове 
по процени Центра за социјални рад.  

Право на опрему корисника може се признати у 
износу стварних трошкова, а највише до износа 
просечне месечне нето зараде по запосленом, остварене 
у граду Крушевцу, према последњем објављеном 
податку Републичког завода за статистику.  

О праву на опрему за смештај корисника у установу 
социјалне заштите или другу породицу, одлучује 
Центар за социјални рад.  

Ово право остварује се преко Центра за социјални 
рад.  

 
5. ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК  
 

Члан 18. 
 
Право на бесплатан оброк има појединац или 

породица из категорије најугроженијих грађана.  
Корисници бесплатног оброка у Народној кухињи 

могу бити корисници новчане социјалне помоћи и то: 
неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане 
породице са малолетном децом.  

Процену социјалне угрожености ради остваривања 
права из става 1. овог члана, врши Центар за социјални рад.  

 
Члан 19. 

 
Оброк у Народној кухињи садржи један топли оброк 

дневно или пакет намирница.  
Количина намирница зависи од броја чланова 

породичног домаћинства који остварују ово право.  
Ближе услове у погледу начина организовања 

бесплатног оброка и одређивање пунктова Народне кухиње 
утврђује Црвени крст на основу броја корисника оброка. 

Средства за рад Народне кухиње посебно се плани-
рају у буџету града Крушевца.  

Право на бесплатан оброк у Народној кухињи 
обезбеђује се преко Народне кухиње Црвеног крста 
града Крушевца, једном дневно.  

 
6. ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ОСОБА 
    СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПЕНЗИОНЕРА 
    СТAРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА СА ПЕНЗИЈАМА 
    НИЖИМ ОД ПРОСЕЧНЕ У РЕПУБЛИЦИ 
    СРБИЈИ  
 

Члан 20. 
 
Право на бесплатан превоз могу да остваре лица са 

инвалидитетом. 
 

Члан 21. 
 
Лица из члана 20. ове Одлуке, подносе захтев за 

остваривање овог права надлежном удружењу, односно 
организацији.  

Надлежно удружење, односно организација утврђује 
испуњеност услова за остваривање овог права, 
сачињава и оверава списак корисника и исти доставља 
надлежном одељењу Градске управе на оверу, у складу 
са споразумом о начину подношења документације за 
остваривање права на повлашћену вожњу. 

  
Члан 22. 

 
Право на бесплатан превоз особа са инвалидитетом 

са степеном инвалидности више од 50%  и пензионера 
старијих од 65 година са пензијама нижим од просечне 
пензије у Републици Србији имају лица са пребива-
лиштем или боравиштем на територији града 
Крушевца.  

 
Члан 23. 

 
Ради остваривања права на бесплатан превоз 

подносиоци захтева из члана 22. ове Одлуке, дужни су 
да надлежном удружењу доставе следећу документа-
цију: захтев на прописаном обрасцу, личну карту на 
увид и фотокопију личне карте, последњи чек од 
пензије без обзира на основ пензијског осигурања на 
увид или фотокопију истог и једну фотографију, а за 
особе са инвалидитетом одговарајући акт којим се 
доказује да лице има статус особе са инвалидитетом.  

Члан 24. 
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Удружење пензионера Крушевац је у обавези да у 
року од три дана од пријема документације, изда 
подносиоцу захтева одговарајућу исправу, возну 
легитимацију за бесплатан превоз.  

Превозник је у обавези да пропише образац возне 
легитимације, који се издаје кориснику превоза.  

Удружење пензионера Крушевац је у обавези да до 
5-ог у месецу, достави списак лица којима је одобрен 
бесплатан градски превоз Центру за социјални рад и 
превознику. 

  
Члан 25. 

 
Центар за социјални рад Крушевац и град Крушевац 

у обавези су да закључе Уговор са превозником АД 
„Југопревоз“ Крушевац о бесплатном градском превозу 
на територији града Крушевца, пензионера старијих од 
65 година под условом да примају пензију нижу од 
просечно исплаћене пензије у Републици Србији према 
последњем објављеном податку од стране надлежног 
органа.  

Уговор се закључује на одређено време, до краја 
текуће календарске године.  

Уговор за наредну календарску годину, закључује се 
најкасније до 25-ог децембра текуће године.  

 
 
7. ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И 
    ИСХРАНУ ПРОЛАЗНИКА  
 

Члан 26. 
 
Право на путне трошкове и исхрану пролазника 

признаје се лицу које се нађе на територији града 
Крушевца, ван свог пребивалишта, односно боравишта, 
у стању социјалне потребе, за повратак у место 
пребивалишта, односно боравишта или за одвођење у 
прихватилиште.  

Новчани износ за реализацију овог права одређује се 
за превоз, у висини стварних трошкова и за исхрану, до 
20% од основице за утврђивање новчане социјалне 
помоћи.  

Центар за социјални рад потражује средства за 
остварено право од Центара за социјални рад са 
подручја на коме лице има пребивалиште, односно 
боравиште.  

 
 
8. ПРАВО НА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ  
 

Члан 27. 
 
Право на трошкове сахране може се признати:  
- лицима без прихода, смештеним у установу 

социјалне заштите или другу породицу за чији смештај 
трошкове сноси буџет Републике Србије,  

- корисницима права на новчану социјалну помоћ у 
складу са Законом,  

- лицима без прихода у домаћинству, а која немају 
сроднике или имају сроднике за које је Центар за 
социјални рад града Крушевца утврдио да нису у 
могућности да сносе трошкове и изврше сахрану,  

- лица без пребивалишта која се у тренутку смрти 
нађу на подручју града Крушевца, осим оних за која 

трошкове сахране сноси град Крушевац, у складу са 
посебном Одлуком.  

 
Члан 28. 

 
Уколико појединци, који нису сродници обавезни на 

издржавање, изврше сахрану лица из члана 27. имају 
право на накнаду трошкова сахране у висини трошкова 
учињених за набавку најнеопходније погребне опреме 
(сандук најниже вредности, покров, крст са натписом), 
превоз покојника, сахрањивање, гробно место и таксу 
за гробно место.  

 
Члан 29. 

 
Право на трошкове сахране може се признати, уз 

приложене доказе о стварним трошковима, лицу које је 
извршило сахрањивање.  

Ово право остварује се преко Центра за социјални 
рад.  

 
 
IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 
 
1. ПОРОДИЧНИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР  
 

Члан 30. 
 
Услуге Породичног едукативног центра, односе се 

на пружање саветодавно-терапијских и социјално 
едукативних услуга појединцима и породицама кроз 
примарне и секундарне, превентивне и едукативне 
активности.  

Рад се организује кроз саветовалиште за младе, 
брак, породицу и старија лица.  

Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује 
стручну помоћ и подршку појединцима и породицама у 
кризи, кроз саветодавно терапијски рад, социјално 
едукативне и информативне услуге у циљу уна-
пређивања породичних односа, превазилажења кризних 
ситуација и стицања вештина за самосталан и 
продуктиван живот у друштву.  

Корисници услуга Породичног едукативног центра 
могу бити лица са пребивалиштем, односно 
боравиштем на подручју града Крушевца.  

Услуге Породичног едукативног центра могу се 
користити по препоруци - упуту Центра за социјални 
рад, институција образовања, здравствене и социјалне 
заштите, правосудних органа и самоиницијативним 
доласком.  

Услуге Саветовалишта могу користити и лица са 
пребивалиштем, односно боравиштем ван подручја 
Града, по упуту надлежног Центра за социјални рад.  

Међусобна права и обавезе града Крушевца, Центра 
за социјални рад Крушевац и упутног Центра за 
социјални рад, регулишу се посебним Уговором.  

Услугу Породични едукативни центар пружа 
Центар за социјални рад.  

Потупак за коришћење услуге спроводи Центар за 
социјални рад.  

 
2. ПОМОЋ У КУЋИ  
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Члан 31. 
 
Услуга Помоћ у кући за одрасла и старија лица 

обезбеђује подршку у задовољавању свакодневних 
животних потреба у стану корисника, како би се 
унапредио квалитет живота старијих лица и спречио 
одлазак у институцију.  

Помоћ у кући пружа се када је породична подршка 
недовољна или није расположива, у складу са 
идентификованим индивидуалним потребама старијих 
лица која услед немоћи или смањених функционалних 
способности нису у стању да живе без помоћи других 
лица.  

 
Члан 32. 

 
Право на помоћ у кући обезбеђује се старим, 

изнемоглим, хронично оболелим и другим лицима која 
нису у стању да се сама о себи старају.  

Услуга помоћ у кући обезбеђује се лицима као 
подршка независном животу у сопственим домовима, 
ради побољшања квалитета услова живота.  

Ова услуга пружа се у складу са идентификованим 
индивидуалним потребама одраслих и старих лица, која 
услед немоћи или смањених функционалних 
способности изазваних инвалидитетом или болешћу, 
нису способна да живе у својим домовима без 
свакодневне или редовне подршке.  

 
Члан 33. 

 
Помоћ у кући обезбеђује се ангажовањем домаћица 

ради одржавања личне хигијене корисника и хигијене 
стана, набавке намирница, припремања оброка, плаћа-
ња рачуна, помоћи при кретању и обављању других 
послова у зависности од потреба корисника.  

Услуга Помоћ у кући се може пружати интегрисано 
са здравственим услугама.  

 
Члан 34. 

 
Критеријуме и мерила за учешће корисника у 

трошковима услуге Помоћ у кући и цене услуге, 
утврђује Градска управа.  

Сродник који има законску обавезу издржавања 
корисника услуге Помоћ у кући, учествује у плаћању 
услуге до износа утврђеног судском одлуком о 
издржавању корисника, односно до износа утврђеног 
судским поравнањем закљученим у складу са законом 
који уређује породичне односе, а највише до пуног 
износа цене услуге.  

Сродник који има законску обавезу издржавања 
корисника може се сагласити са плаћањем пуног износа 
цене услуге.  

 
Члан 35. 

 
Услугу Помоћ у кући у складу са овом Одлуком, 

пружа Центар за социјални рад, Геронтолошки центар, 
а могу да је пружају и други пружаоци услуга 
социјалне заштите који су добили лиценцу за пружање 
тих услуга.  

Ближи услови и критеријуми за пружање и 
коришћење услуге Помоћ у кући, регулишу се 
посебним Правилником, који доноси Грaдско веће 
града Крушевца. 

  
Члан 36. 

 
Међусобна права и обавезе између пружаоца услуге 

и корисника регулисаће се посебним Уговором.  
Поступак за коришћење услуге спроводи Центар за 

социјални рад.  
 
3. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА  
   СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  
 

Члан 37. 
 
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у 

развоју обезбеђује структуиране активности усмерене 
на стицање практичних вештина, подстицање развоја и 
одржавања социјалних, когнитивних и физичких 
функција корисника, у складу са њиховим способно-
стима, склоностима и испољеним интересовањима.  

У оквиру услуге пружају се социјалне, здравствене, 
едукативне и услуге подршке и помоћи у активностима 
свакодневног живота.  

 
Члан 38. 

 
Корисници услуге могу бити деца и млади са 

сметњама у развоју (телесним, интелектуалним, 
менталним, сензорним, говорно-језичким, социо-
емоционалним и вишеструким).  

Услуга се обезбеђује деци предшколског узраста, 
деци и младима узраста до 18 година, младима узраста 
од 18 до 26 година.  

Дневни боравак се може реализовати у 
предшколској установи, школама и другим адекватним 
просторима.  

Услугу Дневног боравка за децу и младе са 
сметњама у развоју пружа Установа Центар за особе са 
инвалидитетом, односно пружалац услуге социјалне 
заштите који је добио лиценцу за пружање тих услуга.  

 
4. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОДРАСЛА ЛИЦА СА 
    ИНВАЛИДИТЕТОМ  
 

Члан 39. 
 

У дневном боравку за одрасла лица са инвали-
дитетом обезбеђује се целодневна брига о одраслим 
лицима са инвалидитетом (боравак, исхрана, рехаби-
литација и радно оспособљавање особа са инвали-
дитетом према њиховим способностима), добровољне и 
друге активности социјалне заштите.  

Услуга из претходног става, обезбеђује се одраслим 
лицима са инвалидитетом.  

Услугу Дневног боравка за одрасла лица са 
инвалидитетом пружа Установа Центар за особе са 
инвалидитетом, односно пружалац услуге социјалне 
заштите који је добио лиценцу за пружање тих услуга.  

5. УСЛУГЕ НЕОДЛОЖНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА 
    И ИНТЕРВЕНТНОГ СМЕШТАЈА  
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Члан 40. 

 
Ради пружања услуга неодложних интервенција и 

смештаја у кризним ситуацијама појединаца и 
породица, организује се 24-часовна доступност Центра 
за социјални рад у Крушевцу.  

Ова услуга се састоји у збрињавању жртава насиља 
у породици као и у другим случајевима када се лице 
нађе у стању потребе за интервентном заштитом.  

Пружање ове услуге Центар за социјални рад 
реализује у сарадњи са Полицијском управом 
Крушевац, тужилаштвом, надлежним судом, 
Здравственим центром, Домом за децу "Јефимија" и 
Геронтолошким центром.  

Начин координације активности на спровођењу ове 
услуге утврђује се Протоколом о сарадњи. 

У случају потребе за интервентним смештајем 
приликом неодложних интервенција, привремени 
смештај деце и младих обезбеђује се у Дому за децу 
"Јефимија" за највише 10 корисника.  

Протоколом о сарадњи регулишу се међусобна 
права и обавезе учесника у реализовању интервентног 
смештаја, а посебним решењем Градске управе града 
Крушевца утврђује се цена услуге по кориснику.  

Услуге неодложних интервенција пружа Центар за 
социјални рад уз обавезну сарадњу са другим 
надлежним органима и службама.  

Поступак за коришћење услуге спроводи Центар за 
социјални рад.  

 
6. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ  

 
Члан 41. 

 
Прихватилиште за децу и младе обезбеђује 

привремени смештај деци и младима чији је развој 
ометен породичним приликама или се налазе у другим 
социјалним ризицима у којима је потребан хитан 
краткотрајни прихват или смештај до обезбеђивања 
адекватног облика заштите.  

Ова услуга обезбеђује смештај, исхрану корисника, 
процену актуелних потреба, здравствену заштиту 
корисника, образовно-васпитне, културно забавне и 
друге активности.  

Корисници услуге могу бити деца и млади 
напуштени од родитеља или старатеља, деца и млади 
који се нађу у скитњи, просјачењу, деца и млади жртве 
насиља, злостављања, занемаривања, деца и млади 
изложени другим социјалним ризицима.  

 
Члан 42. 

 
Смештај у Прихватилиште за децу и младе 

реализује се издавањем упута од стране Центра за 
социјални рад или довођењем од стране службеног 
лица Полицијске управе.  

Услуга смештаја у Прихватилиште се пружа до 
успостављања другог одговарајућег облика заштите 
најдуже до 30 дана, а изузетно може се продужити за 
још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по 
процени Центра за социјални рад.  

До оснивања Прихватилишта на територији града 
Крушевца, Центар за социјални рад Крушевац ће 

кориснике упућивати у најближа прихватилишта или у 
сродничку, хранитељску и другу породицу која је 
процењена као подобна од стране стручног тима 
Центра за социјални рад.  

Регулисање међусобних права и обавеза између 
Центра за социјални рад и породице у коју се смешта 
корисник уређује се посебним Уговором.  

Протоколом о сарадњи регулишу се међусобна 
права и обавезе учесника у реализовању ове услуге, а 
посебним решењем Градске управе града Крушевца 
утврђује се цена услуге по кориснику.  

О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални 
рад.  

Услугу Прихватилишта за децу и младе може да 
пружа установа социјалне заштите, односно пружалац 
услуга социјалне заштите који је добио лиценцу за 
пружање тих услуга.  

 
7. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И  
   СТАРИЈА ЛИЦА 
  

Члан 43. 
 
Прихватилиште за одрасла и старија лица обезбеђује 

привремени смештај лицима која су затечена у скитњи 
и просјачењу, егзистенцијално угроженим лицима без 
личних докумената, дезоријентисаних, без утврђеног 
идентитета, лицима са подручја других општина или 
градова затечених без средстава за основне животне 
потребе до враћања у место пребивалишта, односно 
боравишта лицима којима је из других разлога 
неопходан привремени смештај.  

 
Члан 44. 

 
Прихватилиште за одрасла и старија лица обезбеђује 

привремени смештај, задовољавање основних потреба, 
приступ другим услугама у заједници и временски 
ограничене услуге интервенције у кризним ситуацијама 
за одрасла и старија лица.  

Овом услугом обезбеђују се смештај, исхрана, 
саветовање и консултације, психосоцијална подршка, 
повезивање са другим службама у заједници.  

 
Члан 45. 

 
Смештај у Прихватилиште за одрасла и старија лица 

реализује се издавањем упута од стране Центра за 
социјални рад, довођењем од стране службеног лица 
Полицијске управе.  

Услуга се пружа до успостављања другог 
адекватног облика заштите или оспособљавања за 
безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, 
а најдуже до 30 дана.  

Изузетно, боравак се може продужити за још 30 
дана када за то постоје оправдани разлози, по процени 
Центра за социјални рад.  

 
Члан 46. 

 
До почетка рада Прихватилишта, Центар за 

социјални рад Крушевац ће кориснике упућивати у 
најближа прихватилишта или у сродничку, 
хранитељску и другу породицу која је процењена као 
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подобна од стране стручног тима Центра за социјални 
рад.  

Регулисање међусобних права и обавеза између 
Центра за социјални рад и породице у коју се смешта 
корисник уређује се посебним Уговором.  

 
Члан 47. 

 
Начелник Градске управе доноси Решење о висини 

цене услуге смештаја у другу породицу на предлог 
Центра за социјални рад.  

О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад.  
Услугу Прихватилишта за одрасла и старија лица 

може да пружа установа социјалне заштите, односно 
пружалац услуга социјалне заштите који је добио 
лиценцу за пружање тих услуга.  

 
8. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА  
    У ПОРОДИЦИ  
 

Члан 48. 
 
Прихватилиште за жртве насиља у породици 

обезбеђује привремени смештај лицима у случајевима 
акутног насиља у породици којима су по процени 
Центра за социјални рад и других надлежних 
институција угрожени безбедност, здравље и живот.  

 
Члан 49. 

 
Смештај у Прихватилиште за жртве насиља у 

породици, реализује се издавањем упута од стране 
Центра за социјални рад, довођењем од стране 
службеног лица Полицијске управе.  

Услуга се пружа до успостављања другог 
адекватног облика заштите или оспособљавања за 
безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, 
а најдуже до 30 дана.  

Изузетно, пружање услуге може се продужити за 
још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по 
процени Центра за социјални рад.  

О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални 
рад.  

Услугу Прихватилишта за жртве насиља у 
породици, може да пружа установа социјалне заштите, 
односно пружалац услуга социјалне заштите који је 
добио лиценцу за пружање тих услуга.  

 
9. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У  
    ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА  
 

Члан 50. 
 
Услуга социјалног становања у заштићеним 

условима се обезбеђује појединцу и породици у стању 
социјалне потребе, који немају решено питање 
становања и пружа се у наменски изграђеним 
објектима, без могућности откупа.  

Кориснику социјалног становања у заштићеним 
условима обезбеђује се становање у наменски 
изграђеним објектима, стручна подршка и одговарајући 
облици помоћи у самосталном живљењу.  

Корисници социјалног становања у заштићеним 
условима могу бити корисници новчане социјалне 

помоћи, самохрани родитељи, лица која су као малолетна 
била под посебном заштитом државе (старатељство, 
хранитељство, смештај у установу социјалне заштите или 
другу породицу, особе са инвалидитетом, избегла и 
интерно расељена лица и друга лица), по стручној 
процени Центра за социјални рад.  

 
Члан 51. 

 
О објекту социјалног становања у заштићеним 

условима се стара домаћин социјалног становања који 
се бира из реда корисника социјалног становања по 
критеријумима за избор хранитељске породице.  

Домаћин се стара о поштовању кућног реда, о 
одржавању заједничких просторија, очувању имовине у 
објекту и пружа помоћ и подршку корисницима у вези 
са правима и обавезама везаним за становање.  

 
Члан 52. 

 
Корисници социјалног становања у заштићеним 

условима, у складу са Законом, учествују у плаћању 
комуналних услуга и других трошкова социјалног 
становања, осим ако посебним актом није другачије 
утврђено.  

О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални 
рад.  

Међусобна права и обавезе корисника и Центра за 
социјални рад уређују се посебним Уговором.  

 
10. СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ  
      КОЈИ ИЗЛАЗЕ ИЗ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ  
      ЗАШТИТЕ  
 

Члан 53. 
 
Услугом становања уз подршку за младе који се 

осамостаљују, обезбеђује се временски ограничено 
становање и стручна подршка у развијању вештина 
неопходних за потпуно осамостаљивање и укључивање 
у заједницу.  

Ова услуга се обезбеђује у наменски опредељеним 
просторима за социјално угрожена лица, односно 
младима који се осамостаљују по престанку смештаја у 
установи социјалне заштите или у хранитељској 
породици, под условом да не могу да се врате у 
биолошку или сродничку породицу нити су у 
могућности да започну самосталан живот, али је 
извесно да уз подршку могу да преузму одговорност и 
живе самостално.  

 
Члан 54. 

 
Услуга становања уз подршку признаје се младима 

са подручја града Крушевца.  
Изузетно, ова услуга може се признати младима ван 

територије града Крушевца, ако просторни капацитети 
нису попуњени, под условом да су исти бивши 
штићеници Дома за децу „Јефимија“.  

Ова услуга се обезбеђује у трајању до годину дана.  
Изузетно, ово право може се продужити још годину 

дана, а по претходно донетом решењу Центра за 
социјални рад.  
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Члан 55. 
 
Средства за трошкове текућег одржавања стамбених 

јединица обезбеђује Центар за социјални рад са 
подручја пребивалишта корисника услуге.  

Уколико Центар за социјални рад није у могућности 
да обезбеди стамбену јединицу, може се изнајмити 
простор за ове намене, при чему би се плаћао закуп и 
текући трошкови до годину дана, а у изузетним 
условима то право би се продужило још годину дана.  

Међусобна права и обавезе корисника и Центра за 
социјални рад, уређују се посебним Уговором, док ће 
се посебним споразумом о сарадњи уредити међусобна 
права и обавезе између Центра за социјални рад 
Крушевац и Центра за социјални рад са подручја 
пребивалишта корисника услуге.  

О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад.  
Услугу становања уз подршку за младе који излазе 

из система социјалне заштите, реализује Центар за 
социјални рад у сарадњи са другим институцијама и 
организацијама.  

 
11. ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНОВА  
      СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ЛИЦИМА  
 

Члан 56. 
 

Давање у закуп станова социјално угроженим лицима 
врши се у складу са Одлуком о становању и Правилником 
о начину и поступку решавања стамбених потреба 
социјално угрожених лица, који доноси Управни одбор 
Центра за социјални рад Крушевац, на који сагласност 
даје Градско веће града Крушевца.  

 
Члан 57. 

 
Власник станова из члана 56. је град Крушевац.  
Град Крушевац преноси право давања станова у 

закуп Центру за социјални рад, ради решавања 
стамбених потреба социјално угрожених лица у складу 
са Одлуком о становању, Правилником и другим 
актима надлежних органа локалне самоуправе.  

 
Члан 58. 

 
Центар за социјални рад даје у закуп монтажне куће 

за решавање стамбених потреба корисника социјалне 
заштите.  

 
V   УСЛУГЕ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА  
      СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
 
1. УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ 
     ЖРТАВА НАСИЉА  
 

Члан 59. 
 
Услуге превенције и заштите жртава насиља 

представљају повезивање више сервиса и активности 
ради развијања система услуга психолошке и правне 
помоћи и подршке особама у ситуацијама партнерског 
и насиља у породици.  

2. УСЛУГЕ САВЕТОВАЛИШНОГ ЦЕНТРА 
    ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И РОДИТЕЉЕ  
 

Члан 60. 

 
Услуге Саветовалишног центра за децу, младе и 

родитеље представљају сервис за унапређивање и 
очување менталног здравља деце и младих, помоћ деци 
и младима са специфичним тешкоћама у учењу, са 
емоционалним и проблемима у понашању, са 
психосоматским, психолошким и психосоцијалним 
проблемима. 

Развојем ове услуге доприноси се одрживим 
инклузивним здравственим и образовним програмима 
превентивног и терапијског карактера, обједињавањем 
и повезивањем услуге Саветовалишног центра, 
Саветовалишта за репродуктивно здравље и 
унапређењем рада Породичног едукативног центра.  

 
 
3. УСЛУГЕ ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ БЕЗ  
    РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 
    ХРАНИТЕЉИМА И УСВОЈИТЕЉИМА  

 
Члан 61. 

 
Услуге за подршку деци без родитељског старања, 

хранитељима и усвојитељима подразумевају форми-
рање сервиса Саветовалишта за хранитељске породице, 
самостално становање уз подршку за децу без роди-
тељског старања, програме клубова деце хранитеља и 
усвојитеља.  

Ова услуга доприноси развоју и умрежавању услуга 
у подршци деци без родитељког старања, формирањем 
Саветовалишта за хранитељске породице, Клуба 
хранитеља и програмима оспособљавања младих за 
самосталан живот.  

 
 
4. УСЛУГЕ ВОЛОНТЕРСКОГ ЦЕНТРА  
 

Члан 62. 
 
Услуге Волонтерског центра подразумевају органи-

зовано окупљање волонтера, формирање сарадничке 
мреже, реализовање волонтерских програма, радно 
ангажовање волонтера и спровођење волонтерских акција 
у циљу грађења партнерства са свим актерима у сектору 
социјалне заштите, активног промовисања друштвено 
одговорног понашања и промовисања социјалног 
предузетништва и социјалног капитала.  

 
 
5. УСЛУГЕ САВЕТОВАЛИШНОГ ЦЕНТРА  
    ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА  
 

Члан 63. 
 
Услуге Саветовалишног центра за децу предшкол-

ског узраста обухватају рад на превенцији проблема 
развојног ризика код предшколске деце, васпитни 
приступ код проблема дефицита пажње и хипер-
активности деце и рад са децом и родитељима.  

 
6. УСЛУГЕ ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА  
    ИНВАЛИДИТЕТОМ  
 

Члан 64. 
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Услуге Центра за особе са инвалидитетом 
представљају територијално и функционално развијене 
и доступне услуге за особе са сметњама у развоју, 
особе са инвалидитетом и ратне војне инвалиде.  

Услуге Центра одвијаће се кроз рад дневног боравка 
за особе са сметњама у развоју, покретање радно – 
окупационих програма, помоћ у кући и мобилно- 
капиларни сервис за особе са сметњама у развоју и рад 
Клуба за психосоцијалну подршку породицама особа са 
сметњама у развоју и ратним војним инвалидима. 

 
 
7. УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА СТАРА И 
     ИНВАЛИДНА ЛИЦА  
 

Члан 65. 
 
Услуге дневног боравка представљају дневно збри-

њавање старих особа и особа са тежим облицима 
инвалидитета.  

Услугом се обезбеђују структуиране активности 
усмерене на развој практичних вештина свакодневног 
живљења и одговорност за развој и одржавање 
самосталности и квалитета живота, боравак изван 
породице, као и задовољење социјалних и здравствених 
потреба корисника.  

 
8. УСЛУГЕ КЛУБА И САВЕТОВАЛИШТА  
    ЗА СТАРЕ  
 

Члан 66. 
 
Услуге Клуба и саветовалишта за старе је подстицање 

социјалне укључености и развијање капацитета чланова за 
живот у заједници, како би се спречила и одложила 
зависност од институционалне неге.  

Услуге се односе на развој и одржавање практичних 
вештина и комуникација потребних за свакодневни 
живот, развој радних и учествовање у заједничким 
активностима клуба и саветовалишта.  

 
 
9. УСЛУГЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ СЕРВИСА 
    ЗА ПОДРШКУ  ЗАПОШЉАВАЊУ 
    КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ 
    ПОМОЋИ, МАРГИНАЛИЗОВАНИХ И 
    УГРОЖЕНИХ ГРУПА  
 

Члан 67. 
 
Услуге специјализованог сервиса обезбеђују пружање 

подршке корисницима социјалне заштите - радно 
способним корисницима новчане социјалне помоћи, 
особама са инвалидитетом, омладини која напушта 
установе социјалне заштите и ромској популацији.  

Услуге сервиса из става 1. овог члана, усмерене су 
на развијање социјалног предузетништва и формирања 
заштитних радионица за запошљавање лица – 
корисника социјалне заштите у складу са њиховом 
преосталом радном способношћу.  

10. УСЛУГЕ СЕРВИСА ЗА ДЕЦУ СА  
       РИЗИЧНИМ И ДЕЛИКВЕНТНИМ  
       ПОНАШАЊЕМ  
 

Члан 68. 

 
Услуге овог сервиса реализоваће се кроз оснивање 

Саветовалишта за болести зависности и Дневног 
центра.  

Услуге Саветовалишта за болести зависности 
односе се на развијање одрживих и интегрисаних 
здравствених и образовних програма превентивног и 
терапијског карактера, а пре свега промоцији здравља и 
здравих стилова живљења међу децом и младима.  

Систем услуга односи се на системски и 
континуирани приступ пружања услуга у решавању 
проблема болести зависности.  

Услуге Дневног центра намењене су деци и 
омладини која испољавају асоцијалне облике 
понашања и која су у ризику, као и родитељима, у 
циљу превазилажења неприхватљивих облика 
понашања.  

 
VI  ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  
      И УСЛУГА 

 
Члан 69. 

 
Поступак за признавање права и коришћење услуга 

спроводи Центар за социјални рад по службеној 
дужности или на захтев корисника.  

Иницијативу за покретање поступка из ове Одлуке 
може поднети свако физичко или правно лице.  

Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне 
заштите у складу са Законом.  

Остваривање свих права и услуга утврђених овом 
Одлуком врши се на основу посебних Правилника које 
доноси пружалац услуге на које сагласност даје 
Градско веће.  

Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу 
са најбољим интересом корисника и прописаним 
стандардима у социјалној заштити.  

 
Члан 70. 

 
Центар за социјални рад доноси решење о 

остваривању права и издаје упут за остваривање 
услуге.  

На решење из претходног става, може се изјавити 
жалба Градском већу града Крушевца у року од 15 дана 
од дана достављања решења.  

  
Члан 71. 

 
Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу 

са најбољим интересом корисника и прописаним 
стандардима у социјалној заштити.  

 
Члан 72. 

 
Ревизију решења и упута о признатим правима и 

пруженим услугама из ове Одлуке врши једном 
годишње, надлежно Одељење Градске управе града 
Крушевца.  

Члан 73. 
 
Центар за социјални рад је дужан да води 

евиденцију о признатим правима и издатим упутима, 
као и да доставља годишњи извештај о раду Градском 
већу и Скупштини.  
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Члан 74. 

 
Поступак за остваривање права и пружање услуга из 

ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем 
управном поступку и одредбама Закона о социјалној 
заштити.  

 
Члан 75. 

 
У зависности од социјално економског статуса 

корисника, плаћање услуге може бити у целости или 
делимично из средстава корисника, његовог сродника 
или лица које је преузело обавезу плаћања трошкова 
пружања услуге и из буџета Града. 

 
 
VI   ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 76. 
 
Средства за остваривање права и пружање услуга из 

ове Одлуке обезбеђују се у буџету града Крушевца, 
учешћем корисника и лица која су у складу са Законом 
дужна да учествују у њиховом издржавању, од 
донатора и из других извора у складу са Законом.  

Средства из буџета Града нaменски се преносе 
Центру за социјални рад према врстама права и облика 
социјалне заштите или пружаоцу услуге код кога се 
непосредно остварују.  

 
Члан 77. 

 
Град Крушевац врши финансирање права и 

пружање услуга из ове Одлуке преносом наменских 
средстава Центру за социјални рад и другим 
пружаоцима услуга социјалне заштите.  

 
 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 78. 
 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о правима у социјалној заштити грађана 
града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 
3/09 и 5/10).  

 
Члан 79. 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца".  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-179/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

169 
На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у 

друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 
66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011) и члана 19. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 
5/2011)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.04.2013. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређује се организација и начин 

обављања ауто-такси превоза путника на територији 
града Крушевца (у даљем тексту: такси превоз) и 
прописују ближи услови за обављање такси превоза 
путника. 

 
Члан 2. 

 
Такси превоз је ванлинијски превоз путника, који се 

обавља путничким аутомобилом који испуњава услове 
прописане Законом, за који се релација и други услови 
утврђују посебно за сваки превоз. За споразум  о превозу 
није потребна посебна форма. 

 
Члан 3. 

 
Такси превоз могу обављати предузетници и 

привредна друштва (у даљем тексту: такси превозник) 
регистровани за обављање ове врсте делатности у 
складу са Законом и овом Одлуком. 

 
Члан 4. 

 
Градско веће града Крушевца доноси Програм којим 

се дефинише оптимално организовање ауто-такси 
превоза, у складу са постојећим саобраћајно-техничким 
условима. 

Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана 
дефинишу се за петогодишњи плански период, на 
основу карактеристика превозних захтева – вожњи, на 
предлог стручне организације. 

  
 
II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 
         ПРЕВОЗА 
 
A) ПРЕДУЗЕТНИК 
 

Члан 5. 
 
За обављање такси превоза поред услова 

прописаних Законом, физичко лице  као предузетник 
мора да испуни и следеће услове: 

1. да је власник возила или корисник возила на 
основу уговора о лизингу, 

2. да поседује возачку дозволу „Б“ категорије најмање 
три године (не рачунајући пробни период), 

3.  да  има лекарско уверење о способности  за  
професионалног возача за управљање моторним возилом 
које није старије од 3 године. 
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4. да му правоснажном судском одлуком није 
забрањено обављање делатности такси превоза, 
односно да му правоснажним решењем о прекршају 
није изречена заштитна мера забране управљања 
моторним возилом, док трају правне последице осуде, 
односно мере, што се доказује  уверењем које није 
старије од 6 месеци, 

5. да  има положен испит о  познавању града 
Крушевца и прописа којим се регулише такси – превоз, 
што се доказује уверењем о положеном испиту.  

 
Предузетник може обављати такси превоз једним 

или више возила, која су уписана у такси дозволу, за 
које се одређује евиденциони број, и које возило се не 
може уступити другом превознику. 

     
Б) ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
 

Члан 6. 
 
За обављање такси превоза, правно лице - 

привредно друштво мора поред услова прописаних 
Законом, да испуњава и следеће услове:  

1. да је регистровано за обављање такси превоза као 
претежне делатности,  

2. да је власник  најмање једног возила или корисник 
возила на основу уговора о лизингу, којим ће обављати 
такси превоз, 

3. да возило испуњава услове прописане Законом и 
овом Одлуком. 

4. да  ауто-такси возач запослен у привредном 
друштву испуњава  све услове из члана 5. ове Одлуке, 
осим тачке 1. 

 
Привредно друштво је дужно да регистровану 

делатност обавља само возилима која су уписана у 
такси дозволу за које се одређује евиденциони број, и 
које возило се не може  уступити другом превознику. 

 
Привредно друштво може обављати делатност такси 

превоза са бројем возила који није већи од 20% од 
укупног броја регистрованих такси возила на подручју 
града Крушевца. 

 
В) ТАКСИ ВОЗИЛО 
 

Члан 7. 
 
Путничко возило за обављање такси превоза, поред 

услова прописаних Законом мора да испуњава и 
следеће услове: 

1. да има пет (5) седишта рачунајући и седиште 
возача и најмање четворо врата, 

2. да има уграђен технички исправан таксиметар, 
баждарен на износ утврђеног и овереног ценовника, 
пломбиран у складу са прописима о контроли мера и 
постављен тако да износ који откуцава буде видљив за 
путника, 

3. да има исправна светла за осветљење унутрашњо-
сти возила и простора за пртљаг,  

4. да има исправан уређај за загревање и 
вентилацију, 

5. да на крову возила има ознаку ТАXИ, која поред 
речи ТАXИ може да садржи амблем или назив 
привредног друштва - групације којој припада. Ознака 
мора бити осветљена и синхронизована са 
таксиметром, тако да се гаси када је таксиметар 
укључен, 

6. да има регистарске таблице чија регистарска 
ознака садржи латинична слова "ТX" на две позиције, 

7. да је возило регистровано на територији града 
Крушевца, осим  за возила из лизинга, 

8. да има противпожарни апарат причвршћен на 
лако уочљивом и приступачном месту, са важећим 
роком употребе (шест месеци). 

 
Члан 8. 

 
Поред услова из члана 7. ове Одлуке, возило којим 

се врши такси превоз путника мора да буде уредно, 
чисто, без оштећења и у истом такси возилу возач мора 
да поседује: 

1. важећи  оверени ценовник услуга са личним пода-
цима (име, презиме и адреса) истакнут на видном месту, 

2. важећу такси дозволу и такси легитимацију 
истакнуту у доњем левом углу ветробранског стакла са 
унутрашње стране, 

3. књигу рачуна  у којој је сваки лист оверен 
печатом, 

4. доказ о важећем шестомесечном техничком прегледу 
возила, 

5. важеће лекарско уверење за такси возача, 
6. да поседује полису осигурања путника од 

последица несрећног случаја у јавном превозу. 
7. да у горњем десном углу ветробранског стакла са 

унутрашње стране има истакнуту налепницу, која се 
сматра службеном легитимацијом, а коју издаје 
Одељење   надлежно за послове саобраћаја. Изглед и 
садржину налепнице одређује Градско веће 
Правилником. 

На крову такси возила мора бити истакнута ознака  
која садржи амблем  града  који издаје  Одељење 
Градске управе надележно за послове саобраћаја. 
Изглед, садржај, начин постављања, рок важења и 
услове под којим се амблем враћа или одузима  
одређује Градско веће Правилником.  

Једнобразни изглед свих такси-возила утврђује се 
Правилником који доноси Градско веће града 
Крушевца 

Испуњавање услова из овог и из чл. 7. контролише 
Комунални инспектор за саобраћај и путеве органа 
надлежног за инспекцијске послове, у поступку 
редовног инспекцијског надзора. 

 
Г) ТАКСИ ВОЗАЧ 
 

Члан 9. 
 
Такси возач је физичко лице које обавља такси 

превоз као предузетник, као запослени код 
предузетника или као запослени у предузећу, у смислу 
одредаба ове Одлуке, а у складу са Законом. 

Такси возач треба да испуни услове прописане чл. 5. 
ст. 1. осим тачке 1. као и  да има уговор о раду са такси 
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превозником код кога је запослен и пријаву на обавезно 
социјално осигурање. 

Такси возач може обављати такси превоз само са 
важећом такси легитимацијом. 

  
Члан 10. 

  
Физичко лице, пре подношења пријаве за упис у 

регистар радњи, подноси захтев Одељењу надлежном 
за послове саобраћаја за испуњеност услова за 
обављање делатности из  чл. 4. и 6. ст. 1 тач. 2. 

 Уз захтев се подносе следећи докази: 
1. фотокопија саобраћајне дозволе и уговор о 

лизингу (уколико није власник возила), 
2. фотокопија личне карте,  
3. потврда из књиге казнене евиденције да му није 

изречена заштитна мера забране обављања делатности 
такси превоза и 

4. потврда Комисије за категоризацију возила. 
Одељење надлежно за послове саобраћаја, на основу  

доказа из става 1. овог члана издаје решење о 
испуњености  услова за такси превозника и возило. 

 
III - ТАКСИ ДОЗВОЛА И ТАКСИ 
        ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 

Члан 11. 
 
Такси дозвола возила је исправа која садржи 

податке о такси возилу. 
Такси дозвола је дводелна, димензија 105 х 148 мм и 

садржи: 
- на првој страни: "Република Србија", "Град 

Крушевац", "такси дозвола", редни број регистра,  
- на другој страни: подаци о власнику такси возила, 

назив и седиште, и број одобрења, 
- на трећој страни: подаци о возилу, марка и тип 

возила, регистарска ознака, евиденциони број такси 
возила, датум издавања такси дозволе, место за печат и 
потпис овлашћеног лица, 

- на четвртој страни: простор за оверу, место за 
печат и потпис овлашћеног лица. 

 
Члан 12. 

 
Такси дозвола је исправа која се издаје са роком 

важења до  једне године.  
Такси превозници су у обавези да даном истека 

такси дозволе исту продуже. 
Приликом овере такси дозволе, Одељење надлежно 

за послове саобраћаја проверава да ли такси возило 
такси превозника испуњава услове прописане Законом 
и овом Одлуком.  

Одељење надлежно за послове саобраћаја обавезно 
је да Одељењу за инспекцијске послове по издавању 
такси дозволе и такси легитимације достави 
фотокопију истих. 

 
 

Члан 13. 
 
Такси легитимација је исправа која садржи податке о 

такси возачу, издаје се на рок до једне године. 

Такси легитимација је дводелна, димензија 105 х 
148 мм и садржи: 

- на првој страни: "Република Србија", "Град 
Крушевац", "такси легитимација", редни број регистра, 

- на другој страни: фотографија, подаци о такси 
возачу, име и презиме такси возача, лични број такси 
возача и адреса, број одобрења, 

- на трећој страни: подаци о такси превознику (са 
којим има закључен уговор о раду), статус (запослен 
или власник), назив такси превозника и адреса-
седиште, датум издавања такси легитимације, место за 
печат и потпис овлашћеног лица 

- на четвртој страни: име, име оца и презиме такси 
возача, број личне карте и ЈМБГ и број одобрења за 
обављање делатности  Агенције за привредне регистре. 

 
Члан 14. 

 
Такси превозник је дужан, да на основу решења о 

упису радње у регистар радњи, односно привредног 
друштва у регистар привредних друштва и приложених 
доказа о испуњености услова из чл. 4-8 ове Одлуке 
прибави од Одељења надлежног за послове саобраћаја, 
такси дозволу возила, такси легитимацију возача, 
кровну ознаку и налепницу. 

Одељење надлежно за послове саобраћаја издаје 
потврду о испуњености услова, такси дозволу возила, 
такси легитимацију возача, кровну ознаку и налепницу 
и води евиденцију о издатим дозволама. 

 
Члан 15. 

 
Такси превозник је дужан да сваку промену 

података који се односе на услове за обављање такси 
превоза који се уносе у такси дозволу или у такси 
легитимацију, пријави Одељењу надлежном за послове 
саобраћаја одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана 
настале промене. 

У случају привременог или трајног престанка обављања 
делатности такси превоза, такси превозник је дужан да у 
року од три дана од дана подношења захтева Агенцији за 
привредне регистре, Одељењу надлежном за послове 
саобраћаја врати такси дозволу, такси легитимацију, 
кровну ознаку и налепницу. 

Одељење је дужно да изда потврду да је такси 
превозник вратио такси дозволу, такси легитимацију, 
кровну ознаку и налепницу и да примерак потврде 
достави Одељењу за инспекцијске послове. 

Приликом издавања и овере такси дозволе, такси 
превозник је дужан да плати годишњу накнаду за 
коришћење такси станице, сходно износу утврђеном 
важећом Одлуком о локалним комуналним таксама. 
  

IV- ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ 
 

Члан 16. 
 

Такси стајалиште је уређена и обележена саобраћајна 
површина, односно место за стајање путничких такси - 
возила за пријем и превоз путника и пртљага.  

Такси стајалиште мора бити обележено саобра-
ћајним знаковима. 

На такси стајалишту обележавају се простори 
(боксеви) за стајање возила. 
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Члан 17. 

 
Такси стајалишта, начин паркирања и број места за 

стајање такси возила одређује Одељеље надлежно за 
послове саобраћаја. 

 
Члан 18. 

 
Сва одређена такси стајалишта, у оквиру 

расположивог броја места, под једнаким условима 
користе сви такси возачи. 

Такси возач не сме остављањем возила или 
предмета да заузима места на такси стајалишту и да на 
тај начин онемогућава друге такси возаче да користе 
одређена такси стајалишта. 

  
Члан 19. 

 
О обележавању такси стајалишта и постављању 

знакова стара се правно лице коме је поверено 
одржавање улица и других јавних површина. 

О чишћењу такси стајалишта стара се правно лице 
или предузетник коме је поверено одржавање чистоће 
на јавним површинама. 

 
V - ТАКСИ ПРЕВОЗ 
 

Члан 20. 
 
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу до 

захтеваног одредишта са такси стајалишта, одласком на 
адресу коју је одредио путник неким видом 
телекомуникационе мреже и заустављањем корисника 
такси  услуге на јавној саобраћајној површини, осим у 
случајевима предвиђеним чланом  30. ове одлуке  

 
Члан 21. 

 
Такси возач је дужан да возило на такси стајалишту  

постави према реду доласка, само у оквиру обележених 
места. 

За време стајања на такси стајалишту такси возач је 
дужан да буде у свом возилу или непосредно поред 
возила. 

 
Члан 22. 

 
Такси возач је дужан да прими на превоз сваког 

путника у границама расположивих седишта и пртљаг 
путника у границама величине и носивости простора за 
пртљаг. 

Такси возач је обавезан да се за време обављања 
такси превоза према путницима опходи са пажњом и 
предусретљиво. 

 
Члан 23. 

 
Такси превоз се започиње уласком путника у 

возило, а такси возач је обавезан да по уласку путника 
укључи таксиметар. 

Члан 24. 
 

Такси возач је дужан да превоз путника обави путем 
који путник одреди, односно најкраћим путем до места 
опредељења путника. 

 
Члан 25. 

 
Такси возач је дужан да прими путника и ван такси 

стајалишта, на местима где није забрањено 
заустављање и паркирање, ако је слободан. 

 
Члан 26. 

 
У току вожње такси возач може да прими на превоз 

другог путника уколико се са тим сагласи путник који 
је превоз започео. 

Ако путник који је примљен у току такси превоза 
наставља коришћење такси превоза и после места 
опредељења путника који је започео превоз, наставак 
вожње сматра се започињањем такси превоза. 

 
Члан 27. 

 
Ако више путника истовремено користи такси 

превоз до истог места опредељења, накнада за 
обављени такси превоз плаћа се у износу који покаже 
таксиметар. 

 
Члан 28. 

 
Када такси возач користи возило за личне потребе, 

ознака ТАXИ на крову возила мора бити уклоњена или 
покривена. 

У случају из претходног става, строго је забрањено 
коришћење такси стајалишта. Возило затечено на такси 
стајалишту сматраће се да је неовлашћено обављало 
такси превоз.  

 
Члан 29. 

 
Путничко возило за које није издата такси дозвола 

не може да има ознаке "ТАXИ" или било које спољно 
обележје које упућује на такси превоз. 

 
Члан 30. 

 
Такси возилом се не могу превозити: 
 
1.  деца до 10 година старости без пратиоца, осим ако 

је родитељ или старатељ у споразуму са такси возачем 
поверио превоз детета до места опредељења, 

2. лица под дејством алкохола или дроге и лица 
оболела од заразних болести, 

3. лица која својом одећом могу упрљати или 
оштетити унутрашњост возила, 

4. посмртни остаци, 
5. угинуле животиње, 
6. експлозивне, лако запаљиве, отровне, радио-

активне, заразне, нагризајуће и друге материје које због 
својих особина могу бити опасне по безбедност и 
здравље људи или могу нанети другу штету.  

Такси возилом могу се, уз пристанак такси возача, 
превозити и кућни љубимци. 

Члан 31. 
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Такси превозник је обавезан да за време такси 
превоза буде уредан (чист, подшишан, обријан или са 
негованом брадом или брковима, да му одећа буде 
чиста). 

Такси превозник у току рада не сме бити одевен у 
тренерицу, кратке панталоне, шортс, мајицу без рукава, 
односно без кошуље или мајице, без адекватне обуће 
(ципела, патика или сандала на ногама). 

 
VI - ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА  
 

Члан 32. 
 
 Цену услуге  за обављање такси превоза чини збир 

појединих цена и то: за почетак вожње, по једном пређеном 
километру, према времену чекања по сату, превоз пртљага 
тежине преко 30 кг по комаду, проценат увећања  од 10 % 
за вожњу ноћу од 22 до 5 сати и вожњу недељом и 
празником од 0 до 24 сата. 

Висину износа економски најниже цене такси превоза , 
у складу са ставом 1. овог члана утврђује Градско веће  
посебним актом.  

На економски најнижу цену у оквиру такси тарифе 
превозници не могу да  дају попуст. 

Са посебном доплатом  за пртљаг тежине преко 30 кг 
путник мора бити упознат и сагласан пре започињања 
такси превоза, а у супротном путник није у обавези да исту 
плати. 

 
Члан 33. 

 
Услугу такси превоза у складу са ценовником из 

члана 32. ове Одлуке утврђује такси превозник 
Ценовником, који оверава Одељење надлежно за 
послове саобраћаја. 

Накнада за превоз наплаћује се у износу који покаже 
таксиметар на месту опредељења путника.  

На захтев путника такси возач је дужан да изда 
рачун о извршеном превозу и наплаћеној услузи који 
мора да садржи следеће податке: 

 - податке о превознику(пословно име привредног 
субјекта, као име и презиме такси возача), 

- регистарски број возила, 
- датум и време вожње, 
- релацију вожње, 
- износ накнаде за извршену услугу и  
- потпис и печат. 
У случају да такси возач, по захтеву путника, на 

крају вожње, не изда  рачун из става 3.   овог члана, 
путник није у обавези  да плати цену за обављени 
превоз. 

 
VII - НАДЗОР 
 

Члан 34. 
 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење 

за инспекцијске послове, преко комуналног инспектора  
и  Комунална полиција Градске управе града Крушевца 
преко комуналног полицајца. 

 
Члан 35. 

 

Комунални инспектор има право да, ради вршења 
прегледа, на путу заустави такси возило. 

Заустављање такси возила врши се истицањем 
саобраћајне таблице са назнаком "забрана саобраћаја у 
оба смера". 

 
Члан 36. 

 
Предузетник, привредно друштво, односно такси 

возач запослен у привредном друштву или код 
предузетника дужан је да инспектору омогући 
неометано вршење послова, стави на увид потребна 
документа, да у року који инспектор одреди достави 
потребне податке и да поступи по налогу инспектора. 

 
Члан 37. 

  
Инспектор је дужан да: 
1. контролише да ли се такси превоз врши у складу 

са одредбама ове Одлуке, 
2. контролише да ли такси возило испуњава 

прописане услове, 
3. контролише превозне исправе и другу 

документацију која се односи на такси превоз, 
4. утврђује индентитет такси возила и такси возача. 
У поступку надзора над спровођењем ове Одлуке 

инспектор је овлашћен да: 
1. нареди отклањање недостатака у погледу 

испуњавања прописаних услова за  обављање такси 
превоза путника, као и остале услове из ове Одлуке; 

2. поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и 

3. искључи возило којим се врши превоз противно 
одредбама Закона и ове Одлуке, тј. без одобрења 
надлежног органа или без таксиметра, одреди место 
паркирања и одузме саобраћајну дозволу, регистарске 
таблице у трајању од 48 сати, а у случају поновног 
искључења истог возила, у трајању од 5 дана. 

 
Члан 38. 

 
Предузетник или правно лице, коме је у вршењу 

такси превоза искључено возило дужан је да на месту 
паркирања које му је одређено, обезбеди возило. 

 
Члан 39. 

 
Ако инспектор у вршењу инспекцијског надзора 

затекне заустављено возило на такси станици без 
ознаке ТАXИ постављене на крову возила, ако се такси 
возач удаљи дуже од 15 минута од такси возила које је 
на такси станици, донеће решење којим ће наложити да 
се возило уклони у одређеном року које се може 
одредити и на минуте. 

Решење из претходног става се поставља на возило 
и тиме се сматра да је достава извршена. 

Уколико такси возач, не поступи по решењу из става 
1. овог члана, возило ће бити уклоњено о његовом 
трошку, преко другог лица, на локацију која је утврђена 
посебним актом или Одлуком. 

  
Члан 40. 
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Против решења инспектора може се изјавити жалба 
надлежном Министарству у року од 8 дана од дана 
достављања. 

Жалба изјављена против решења инспектора из ст. 
1. овог члана не одлаже извршење решења. 

 
Члан 41. 

 
Комунални полицајац је овлашћен да у вршењу 

комунално полицијских послова присуством на лицу 
места: 

- спречава нарушавање комуналног реда пропи-
саног овом Одлуком; 

- успоставља нарушени ред, применом својих 
овлашћења утврђених законом; 

- изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
(мандатну казну)  у складу са одредбама ове Одлуке, 

- подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка. 

 
VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42. 
 
Новачаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 

динара казниће  се за прекршај правно лице: 
1. Ако обавља такси превоз возилима која не 

испуњавају прописане услове из чл. 7. и 8. ове Одлуке 
и нису редовно одржавана и контролисана, 

2. Ако такси превоз обавља физичко лице које не 
испуњава прописане услове из чл. 9. ове Одлуке, 

3.Ако не укључи таксиметар по уласку путника у 
возило, наплату превоза не изврши у износу који 
покаже таксиметар и не изда рачун (чл. 23. и 33. ове 
Одлуке), 

4.Ако не поступи у складу са одредбама чл. 12. ст. 2, 
14. ст. 1., чл. 15., 21. и 36 ове Одлуке, 

5. Ако не поступи у складу са одредбама чл. 22., 24., 
25., 26., 28., 29.  30. и 31. ове Одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице - такси возач,  као и одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
50.000,00  динара. 

 
Члан 43. 

 
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 150.000,00 

динара казниће се за прекршај предузетник: 
1. Ако обавља делатност супротно одредбама чл. 5. 

ове Одлуке, 
2. Ако обавља такси превоз возилом које не 

испуњава прописане услове из члана 6. ове Одлуке, 
3. Ако такси превоз обавља физичко лице које не 

испуњава прописане услове из члана 7. и 8. ове Одлуке, 
4.  Ако не укључи таксиметар по уласку путника у 

возило, наплату превоза не изврши у износу који 
покаже таксиметар и не изда рачун (чл. 23. и 33. ове 
Одлуке), 

5. Ако не поступи у складу са одредбама чл. 12 ст. 
2., 14. ст. 1., чл. 15., 21. и 36. ове Одлуке, 

6. Ако не поступи у складу са одредбама чл. 22., 24., 
25., 26., 28., 29. 30.  и 31. ове Одлуке. 

 

За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и такси 
превозник запослен код предузетника новчаном казном 
у износу од 2.500,00 до 50.000,00 динара. 

 
Члан 44. 

 
Новчаном казном од 2,500,00 до 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај лице које обавља такси превоз, а 
није регистровано за обављање ове делатности (члан 3. 
ове Одлуке). 

 
Члан 45. 

 
Комунални инспектор, односно комунални  

полицајац мандатном новчаном казном на лицу места  
за прекршаје из чл. 42., 43. и 44.  у вршењу надзора 
казниће: 

- привредно друштво или предузетника казном у 
износу до 10.000,00 динара 

- одговорно лице у правном лицу или физичко 
лице  и такси возача казном у износу до 5.000,00 
динара, уколико се зактекну у вршењу прекршаја. 

 
IX - ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 46. 
 
По доношењу Програма из члана 4. ове Одлуке,  у 

року од  15 дана Градско веће града Крушевца формира  
стручну Комисију сачињену од 3 члана, који имају 
заменике, а која је дужна да у року од 30 дана донесе 
Правилник о  категоризацији возила и у року од 60 дана 
од усвајања Правилника  изврши категоризацију свих 
такси возила. 

Изглед возила за које је издата потврда Комисије о 
категоризацији возила о испуњености услова, мора се 
најкасније до наредног подношења захтева за издавање 
такси дозволе за то возило ускадити са изгледом 
предвиђеним Правилником из члана 8. ст. 3. ове 
Одлуке. 

За возило чији изглед није усклађен са Правилником 
не може се издати такси дозвола. 

 
Члан 47. 

 
Поступак по пријави за упис у регистар за обављање 

такси превоза који је започет, а није завршен до дана 
ступања на снагу ове Одлуке, наставиће се у складу са 
одредбама ове Одлуке. 

 
Члан  48. 

 
Градоначелник града Крушевца  именује Комисују 

која спроводи поступак полагања испита о познавању 
града Крушевца и прописа којим се регулише такси-
превоз. 

Испитна комисија се састоји од председника и два 
члана, који имају заменике, од којих је један члан и 
заменик представник МУП-а. 

Градоначелник доноси Правилник о програму и 
начину полагања испита, на предлог Комисије. 

 
Члан 49. 
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Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о ауто-такси превозу путника на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр.  12/08, 15/08, 3/09,11/09 и 8/2012). 

 
Члан 50. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 344-382/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
   
 
 
170 
На основу члана 20. став 1. тачка 24. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 43. Закона о трговини („Службени 
гласник РС”, број 53/2010 и 10/2013), члана 19.  и  чл 
16. став 1 тачка 16. Статута града Крушевца („Сл. 
лист града Крушевца”,  бр. 8/08 и 5/2011),   

Скупштина града Крушевца,  на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
O  Д  Л  У  К  У  

 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, 

ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком уређује се радно време и други 

услови за рад угоститељских, занатских, трговинских 
објеката и објеката за приређивање игара за забаву и 
игара на срећу  на територији града Крушевца. 

 
Члан 2. 

 
Радно време у смислу ове Одлуке је време у коме 

привредни субјекти из угоститељске, занатске и 
трговинске делатности, могу обављати своју делатност. 

Радно време почиње од момента када корисници 
услуге могу да уђу у угоститељски, занатски или 
трговински објекат. 

Радно време се завршава у моменту када корисни-
ци услуге не могу да улазе у објекат из става 2. овог 
члана. 

 
Члан 3. 

 
Радно време утврђено овом Одлуком мора бити 

истакнуто на улазу у објекат  или другом видном месту 
тог објекта. 

Члан 4. 
 
Привредни субјекти који обављају делатност из 

члана 1. ове Одлуке дужни су да испуњавају услове у 
складу са прописима којима се уређује заштита од буке 

и прописима којима се уређује заштита животне 
средине. 

 
Члан 5. 

 
Привредни субјекти који обављају делатност из 

члана 1. ове Одлуке дужни су да у периоду пословања 
(током целе године или сезонски), утврде трајање и 
распоред радног времена у складу са одредбама ове 
Одлуке, да утврђено радно време видно истакну на 
главном улазу или на другом видном месту објекта и 
да се придржавају назначеног радног времена у свом 
пословању. 

У објекту који је заштићено културно добро, 
подаци из става 1. овог члана могу се поставити унутар 
објекта или на неком другом прикладном месту, у 
складу са законом којим се уређује заштитa културних 
добара. 

Обавештење привредног субјекта да је објекат 
привремено затворен мора бити истакнуто на главном 
улазу или на другом видном месту тог објекта. 

Рад у објектима из члана 1. ове Одлуке, привредни 
субјекти морају организовати у складу са законом, 
тако да се не узнемиравају грађани који станују или 
раде у суседству. 

Узнемиравањем грађана из става 4. овог члана 
сматра се ометање људи емитовањем буке извођењем 
музичких и других садржаја, коришћењем музичких 
инструмената и других звучних уређаја, као и 
узнемиравање грађана механичким изворима буке и 
звучним сигналима, виком, емитовањем испарења, 
надражујућих мириса и др. 

Узнемиравање грађана из става 4. овог члана се 
утврђује непосредним опажањем од стране надлежног 
инспектора или другог службеног лица, изјавама 
сведока, извештајем овлашћене организације и на 
други начин у складу са законом. 

 
II - РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ 
     ОБЈЕКАТА 
 

Члан 6. 
 
Угоститељски објекат је функционално повезан, 

посебно уређен и опремљен простор који испуњава 
прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске 
услове за пружање угоститељских услуга, односно за 
обављање угоститељске делатности. 

Угоститељски објекти су: 
1) угоститељски објекат за смештај; 
2) угоститељски објекат за исхрану и пиће; 
3) кетеринг објекат. 
 
Угоститељски објекти за смештај су: хотел, 

мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, 
преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, 
сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа 
или колиба и други објекти за пружање услуга 
смештаја, у којима се пружају услуге смештаја, 
исхране и пића и друге услуге уобичајене у 
угоститељству или само услуге смештаја. 

Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и 
пића су: ресторан, ресторан на води, кафана, бифе, бар, 
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пицерија, пивница, кафе-посластичарница, печењара, 
млечни ресторан, крчма, објекат брзе хране, објекти у 
којима се припремају и услужују топла и хладна јела 
и напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна 
пића, као и објекти у којима се пружају услуге забаве 
и приређују артистички, кабаре и музички програми и 
други објекти. 

Кетеринг објекти су објекти у којима се припремају 
храна, пиће и напици, по утврђеним стандардима 
ради услуживања и потрошње на другом месту. 

 
Члан 7. 

 
Радно време угоститељских објеката за смештај у 

периоду пословања (током целе године или у сезони) 
је сваког дана од 00,00 до 24,00 сата. 

Радно време објеката у којима се организују 
матурске вечери и свадбе може трајати до 3 сата 
наредног дана. Организатор је дужан да организовање 
свечаности из претходног става пријави комуналној 
инспекцији Градске управе најкасније 3 дана пре дана 
одржавања исте.Уз пријаву организатор је дужан да 
приложи одговарајући доказ за коришћење пословног 
простора у коме се свечаност одржава. 

 
Члан 8. 

 
У објектима у којима се обаавља угоститељска 

делатност из чл.6 став 4  и у објектима у којима се 
обављају забавне активности (забавни салони, интернет 
играонице и кладионице), утврђује се  радно време 
најраније од 06.00 до 24.00 сата. 

У  дискотекама  распоређује се радно време  сваког 
дана од 22,00 сата до 03,00 сата наредног дана, у складу 
са условима предвиђеним законом. 

У објектима из става 1. овог члана петком, суботом 
и у дане државних празника радно време може трајати 
од 7,00 до 01,00  сат наредног дана. 

Радно време  утврђено овим чланом за угоститељске 
објекте  неће се примењивати у периоду новогодишњих 
празника (1. 2. и 3. јануар и 13. јануар)  

У угоститељским објектима у којима се пружају и 
услуге смештаја  гостију (хотели, мотели и коначишта) 
обављање делатности услуге смештаја гостију врши се 
у времену од 00,00 до 24.00 сата. 

 
Члан 9. 

 
У угоститељским објектима могу се користити 

музички уређаји у затвореном простору у складу са 
прописаним радним временом . 

На отвореном простору испред угоститељских 
објеката (баште) дозвољено је  емитовање музике   до 
23,00 сата. 

Угоститељски објекти  који имају баште у обавези 
су да се придржавају  вредности буке која је дозвољена  
за област у којој се налази  угоститељски објекат а на 
основу Одлуке о мерама заштите од буке. 

Уколико најмање 15 грађана из непосредног окру-
жења (станари суседних објеката) угоститељског 
објекта поднесе пријаву за предметни објекат надлежно 
Одељење након спроведеног поступка (мерење буке 
код заинтересованог лица и утврђивање других 

релевантних чињеница) донеће Решење о забрани 
коришћења музичких уређаја на отвореном простору за 
предметни  угоститељски објекат у трајању од 30 дана. 

Против решења из првог става може се изјавити 
жалба Градском већу, у року од 15 дана од дана 
достављања решења. 

За време одржавања значајних манифестација 
(културних и спортских) које организује град 
продужава се радно време за 1 сат.  

 
Члан 10. 

 
Кетеринг објектима утврђује се максимално радно 

време и то тако што могу радити сваког дана од 00,00 
сати до 24,00 сата. 

Привредни субјекти који обављају делатност у 
кетеринг објектима дужни су да у оквиру максимално 
утврђеног радног времена прописаног ставом 1. овог 
члана, одреде трајање и распоред свог радног времена 
и истакну га на главном улазу или на другом видном 
месту објекта, у складу са одредбама члана 4. ове 
Одлуке. 

 
Члан 11. 

 
Угоститељски објекти из чл. 7. и  8.  ове Одлуке, 

могу бити затворени један или више дана у недељи, а 
привредни субјекти су дужни да истакну обавештење 
у складу са чланом 4. ове Одлуке. 

 
Члан 12. 

 
Радно време угоститељских објеката за пружање 

услуге исхране и пића који се налазе на аутобуској 
станици  и у трговинским центрима, одређује се у 
складу са радним временом аутобуске станице  или 
трговинског центра. 

 
Члан 13. 

 
Баште и терасе угоститељских објеката које су у 

функцији угоститељских објеката радe са почетком и 
завршетком радног времена које је одређено за 
угоститељски објекат. 

 
III - РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 14. 
 
Занатске радње, сервиси, агенције и други слични 

објекти могу обављати делатност сваког дана од 06,00 
сати  до 22,00 сати. 

Изузетно од става 1. овог члана, занатски објекти у 
којима се врши производња и продаја хлеба, пецива 
и бурека (пекарске радње) могу  да  раде сваког дана 
од 00,00 до 24,00 сата. 

Нерадне дане својом одлуком одређује сваки 
привредни субјекат из става 1 овог члана.  

IV - РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 15. 
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Трговински објекти су малопродајни објекти у 
којима се обавља продаја робе на мало потрошачима 
ради задовољења њихових потреба, у просторијама за 
то намењеним или изван тих просторија, као што су  
продавница, самоуслуга, дисконт, робна кућа, 
специјализована продавница за продају штампе и 
дувана, као главних производа, киоск, трговински 
центар, бензинска станица и други објекти. 

 
Члан 16. 

 
Продавнице прехрамбених производа, самоуслуге и 

дисконти могу  да  раде сваког радног дана у времену 
од 06,00 до 24,00 сата.  

Продавнице непрехрамбених производа, трговински 
центри  могу да раде сваког радног дана у времену од 
06,00 до 24.00 сата. 

Трговински центар у смислу ове Одлуке представља 
скуп међусобно компатибилних, продајних, угости-
тељско-туристичких, занатских, културно-забавних и 
осталих пратећих садржаја, који са пројектантско-
урбанистичког становишта представљају засебну 
целину.   

Нерадне дане својом одлуком одређује сваки 
привредни субјекат из става 1. и 2. овог члана. 

 
Члан 17. 

 
Специјализоване продавнице за продају штампе и 

дувана, као главних производа и киосци, могу да 
раде сваког дана од 06,00 до 24.00 сати. Одлуку о 
нерадним данима доноси сваки привредни субјекат за 
себе. 

Радно време продавнице из става 1. овог члана које 
се налазе на аутобуској станици   отворене су сваког 
дана укључујући и недељу од 06,00 до 22,00 сата. 

 
Члан 18. 

 
Радно време бензинских станица у граду је сваког 

дана од 00,00 до 24,00. 
 

Члан 19. 
 
Трговински објекти могу радити дуже од радног 

времена одређеног овом Одлуком, под условом да се 
вршењем делатности у тим објектима не узнемиравају 
грађани који станују или раде у суседству. 

 
Члан 20. 

 
У случају проглашења ванредне ситуације 

(пандемија, епидемија, елементарне непогоде и сл.) 
Градско веће у складу са Законом може својим актом 
одредити другачији распоред, почетак и завршетак 
радног времена за објекте из члана 1. ове Одлуке. 

 
 
 
V - НАДЗОР 
 

Члан 21. 
 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Градска 
управа града Крушевца преко Одељења за 
инспекцијске послове и Комуналне полиције града 
Крушевца. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове 
Одлуке обавља Одељење за инспекцијске послове 
Градске управе, преко комуналног инспектора и 
инспектора за заштиту животне средине. 

У обављању послова из ст. 2. овог члана комунални 
инспектор је овлашћен да подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка за прекршаје прописане овом 
Одлуком, а инспектор за заштиту животне средине да, 
у случајевима прописаним овом Одлуком, у складу са 
законом забрани рад угоститељског објекта и подноси 
захтев за покретање прекршајног поступка. 

Комунално-полицијске послове обавља комунални 
полицајац, који поред законом утврђених овлашћења, 
изриче мандатну казну и подноси захтев за вођење 
прекршајног поступка за прекршаје  прописане овом 
Одлуком. 

О наплаћеној новчаној казни на лицу места 
комунални полицајац је дужан да учиниоцу прекршаја 
изда потврду. Потврда обавезно садржи податке о 
учиниоцу прекршаја, означење прекршаја, време и 
место извршења прекршаја  и износ наплаћене новчане 
казне. 

Ако новчана казна не буде наплаћена на лицу места, 
комунални полицајац ће учиниоцу прекршаја, одмах 
уручити обавештење да у року од осам дана од дана 
извршења прекршаја исту плати и доказ о извршеној 
уплати стави на увид комуналном полицајцу, са 
напоменом, да уколико исту не плати у прописаном 
року против њега ће бити поднет захтев за покретање 
прекршајног поступка.  

 
Члан 22. 

 
Привредни субјекти на које се ова Одлука односи, 

дужни су да надлежном инспектору, односно 
комуналном полицајцу, омогуће несметано вршење 
послова, ставе на увид потребна документа и да у 
року који инспектор одреди изврше налог инспектора. 

 
VI - KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице: 
 ако у обављању угоститељске, занатске или 

трговинске делатности, емитовањем буке извођењем 
музичких и других садржаја, коришћењем музичких 
инструмената и других звучних уређаја, као и 
узнемиравање грађана механичким изворима буке и 
звучним сигналима, виком, емитовањем испарења, 
надражујућих мириса и друго у складу са законом 
узнемирава грађане који станују или раде у суседству 
(члан 5. ст. 4.); 

 ако угоститељску, занатску или трговинску 
дела-тност не обавља у време и на начин одређен чл. 
7-13, 14, 16-18. ове Одлуке; 

 ако не поступа у складу са чланом 5. став 1, 
2, 3 ове Одлуке; 
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 ако не поступи у складу са чланом 9. став 1, 2  
ове Одлуке; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
2.500 до 75.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 
динара. 

 
Члан 24. 

 
За прекршаје из члана 3., члана 8. и члана 9. ове 

Одлуке може се изрећи мандатна казна на лицу места и 
то: 

- за предузетника 20.000 динара 
- за физичко лице и одговорно лице у правном лицу 

5.000 динара. 
 
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 
Привредни субјекти су дужни да ускладе радно 

време свог објекта са одредбама ове Одлуке у року од 
30 дана, од дана њеног ступања на снагу. 

 
Члан 26. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о радном времену у одређеним 
делатностима и на одређеним пословима на територији 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца”, бр. 
1/09 - Пречишћен текст и 4/10). 

 
Члан 27. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 13-1/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
171 
На основу члана 4. став 1. тачка 6.,  члана 13.  став 3. 

и члана 15. Закона о социјалном становању ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09),  члана 29. став 3. Закона о 
одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ 
бр. 44/95), члана  4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12),  и 
члана 11. и 19. Статута града Крушевца ("Службени 
лист града Крушевца" број 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.04.2013. године, донела је 

O Д Л У К У 
 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„КРУШЕВАЦ СТАН“ КРУШЕВАЦ 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Оснива се Јавно предузеће "Крушевац стан" 

Крушевaц  ради  остваривања локалне стамбене 
политике, припреме и спровођења стратегије, припреме 
и реализације програма социјалног становања и 
управљања  становима за социјално становање датим у 
закуп, извођење радова на одржавању стамбених зграда 
којима располаже Град, радова на одржавању 
стамбених зграда чије одржавање је поверено Јавном 
предузећу, као и радова чијим извођењем се спречава 
или отклања опасност по живот и здравље људи, 
односно којима се обезбеђује сигурност коришћења 
зграде и околине, као и ради обављања других послова   
у области  становања од значаја за Град (у даљем 
тексту: Предузеће). 

Оснивач Предузећа је Град Крушевац у чије име 
оснивачка права врши Скупштина града Крушевца. 

 
II - ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Члан 2. 
 
Предузеће  послује под пословним именом Јавно 

предузеће "Крушевац стан" Крушевац. 
Скраћено пословно име  Предузећа је ЈП "Крушевац 

стан" Крушевац. 
 

Члан 3. 
 
Седиште  Предузећа је у Крушевцу, Ул. Чупићева 

бр. 9. 
 

Члан 4. 
 
Предузеће не може променити делатност и седиште  

без сагласности Скупштине града. 
  
III - ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 5. 
 
Предузеће обавља делатност  од јавног интереса у 

складу са Законом и овом Одлуком: 
- прикупља податке потребне за израду и 

утврђивање стамбене политике града (снимање и 
анализа стања постојећег стамбеног фонда и 
утврђивање стамбених потреба и др.),  

- управља пројектима изградње станова за социјално 
становање  за издавање у закуп на одређено време без 
могућности откупа или куповине, односно без 
могућности стицања својине на њима откупом, 

- управља изградњом станова за продају под 
непрофитним условима и уговара продају тих станова, 

- израђује  програме за реализацију  утврђене 
стамбене политике  града Крушевца, 

- врши управљање у вези са коришћењем и 
одржавањем станова  за социјално становање  који се  
издају  у  закуп (наплате  закупнина,  отплате кредита  
према Републичкој  Агенцији  и  другим  зајмодавцима, 
организовања послова одржавања станова и др.),  
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- обавља послове који  се односе на  избор станова 
за социјално становање, уговарање  закупа  и  куповине 
станова, наплате закупнине, у сарадњи са институ-
цијама  социјалне заштите и органима Града, 

- развија нове програме финансирања социјалног 
становања  и подстиче партнерски однос између јавног 
и приватног сектора у области социјалног становања, 

- стара се да  најмање 10% станова намењених за 
социјално становање  буде изграђено у складу са 
стандардима приступачности објектима од јавног 
интереса  прописаних прописима који уређују област  
планирања и изградње, 

- одржавање стамбених зграда, 
- инвестиционо и текуће одржавање стамбених 

зграда (фасада, кровова, заједничких делова зграда, 
заједничких инсталација, тераса, подрумских просто-
рија, склоништа и сл.) 

- инвестиционо и редовно одржавање лифтовских 
постројења, 

- инвестиционо и редовно одржавање хидрофорских 
постројења, 

- инвестиционо и редовно одржавање инсталација  
видео надзора, 

- инвестиционо и редовно одржавање саобраћајне 
сигнализације (семафори), 

- обавља и друге послове у области становања од 
значаја за Град. 

 
Члан 6. 

 
Претежна делатност  Предузећа је: 
 6820 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених 

некретнина и управљање њима. 
 
IV -  СРЕДСТВА ЗА РАД ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 7. 
 
За оснивање и почетак рада Предузећа обезбеђују се 

средства у износу од 60.000,00 динара (шездесетхиљада 
динара) која се уплаћују на привремени рачун 
Предузећа. 

 
Члан 8. 

 
Предузеће стиче средства за обављање делатности 

из:  
- Буџета Града  намењених  за реализацију програма 

социјалног становања,  
- прихода од закупа  станова из програма  

социјалног становања, 
- донација, 
- примања од продаје нефинасијске имовине, 
- кредитних средстава одобрених од стране  

Републичке агенције  за становање,  
- примања од задужења према међународним 

институцијама за финансирање социјалног становања, 
- сопствених средстава,  
- средстава остварених обављањем стручних посло-

ва за потребе трећих лица, 
- вршењем услуга одржавања стамбених зграда и  
- других извора  у складу са Законом. 
 

V -  ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 9. 
 
Имовину Предузећа чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана средства 
и хартије од вредности  и друга имовинска права, која 
су пренета у својину Предузећа  у складу са Законом 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини. 

Предузеће може користити и средства у јавној и 
другим облицима  својине, у складу са законом, овом 
Одлуком   и другим прописима Града. 

По основу улагања средстава у јавној својини, град 
Крушевац стиче уделе или акције у Предузећу и права 
по основу тих удела или акција. 

 
Члан 10. 

 
Предузеће се може задуживати само под условом да 

је финансијски кредитно способно да преузме отплату 
кредита.  

Предузеће се може краткорочно задуживати за 
финансирање дефицита текуће ликвидности који 
настаје услед неуравнотежености кретања у приходима 
и расходима предузећа. 

Укупан износ задуживања из става 2. овог члана, 
мора се вратити пре краја пословне године у којој је 
уговорено и не може се рефинансирати или пренети у 
наредну пословну годину. 

Предузеће се може дугорочно задуживати само ради 
финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода предвиђеним програмом 
пословања, уз сагласност оснивача. 

Износ неизмиреног дугорочног задужења за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана 
не може бити већи од 50% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Износ главнице и камате који доспева у свакој 
години на сва неизмирена дугорочна задуживања за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана, 
не може бити већи од 15% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Предузеће је обавезно да у циљу задужења под 
најповољнијим тржишним условима спроведе поступак 
јавне набавке, у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке. 

 
VI -  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
        ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Члан 11. 
 
Предузеће је дужно да делатност од опшег интереса 

за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује 
континуирано и квалитетно пружање услуга корисни-
цима. 

 
Члан 12. 

 
Ради обезбеђивања заштите општег интереса 

односно остваривања циљева ради којих је Предузеће 
основано, Скупштина града даје сагласност на:  
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- Статут и општа акта којима се утврђују услови, 
критеријуми и мерила за доделу и коришћење станова  
за социјално становање, 

-  Годишњи програм пословања, 
- Финансијски извештај, 
- Извештај о степену реализације програма посло-

вања, 
- Давање  гаранција, авала, јемства, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
његове делатности од општег интереса,  

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у 
јавној својини која су пренета у својину Предузећа, 
веће вредности, која је у непосредној функцији 
обављања делатности од општег интереса, 

- Акт о општим условима за пружање  услуга, 
- Улагање капитала, 
- Статусне промене, 
- Акт о процени вредности  капитала и исказивању 

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији, 

- Одлуку о расподели добити, односно начину по-
крића губитка, 

- Одлуку о дугорочном задужењу.  
 
Градско веће  даје сагласност на: 
 
-  Одлуку о ценама услуга,  
-  Акт о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места,  
- друге одлуке, у складу са Законом којим се уређује 

обављање делатности од општег интереса за које није 
одређено да сагласност даје Скупштина. 

 
Члан 13. 

 
У случају поремећаја у пословању Предузећа 

Скупштина града, односно Градско веће, може 
предузети Законом предвиђене мере за несметано 
функционисање Предузећа. 

Поремећајем у пословању у смислу ове Одлуке 
сматра се поремећај у редовном и квалитетном 
пружању услуга, и поремећај у финансијском 
пословању Предузећа. 

 
Члан 14. 

 
У случају штрајка у Предузећу, ради заштите 

интереса грађана и обезбеђивања сигурности имовине 
Предузећа и других правних лица, Градско веће на 
предлог Надзорног одбора утврђује минимум процеса 
рада. 

 
Члан 15. 

 
Предузеће има својство правног лица и има право да 

у правном промету закључује уговоре и друге правне 
послове, као и да предузима и друге правне радње у 
оквиру своје делатности и из тих односа преузима  
права и обавезе. 

Члан 16. 
 
Предузеће одговара за своје обавезе целокупном 

својом имовином. 
 
VII  -  ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 17. 

 
Управљање у Предузећу је организовано као 

једнодомно. 
Органи Предузећа су: 
- Надзорни одбор, и  
- Директор. 
 

Члан 18. 
  
Надзорни одбор има председника и два члана које 

именује Скупштина града, на период од 4 године, под 
условима, на начин и по поступку утврђеним законом. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда 
запослених  на начин и по поступку који је утврђен 
Статутом Предузећа. 

 
Члан 19. 

 
Надзорни одбор: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  

предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма 

пословања; 
3) доноси годишњи програм пословања, уз 

сагласност оснивача; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 

унутрашњу контролу, финансијске извештаје и поли-
тику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и 
доставља их оснивачу ради давања сагласности; 

8) доноси Статут уз сагласност оснивача, 
9) одлучује о статусним променама и оснивању 

других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 

начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
11) даје сагласност директору за предузимање 

послова или радњи у складу са  законом, Статутом и 
одлуком оснивача; 

12) закључује уговоре о раду на одређено време са 
директором предузећа. 

13) врши друге послове у складу са овим законом, 
Статутом и прописима којима се утврђује правни 
положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања 
о питањима из своје надлежности на директора или 
друго лице у  предузећу. 

 
Члан 20. 

  
Директор  
 
Директора предузећа именује Скупштина града на 

основу спроведеног конкурса, на период од четири 
године, под условима утврђеним Законом и Статутом  
на начин и по поступку утврђеним законом. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања 
коју именује Скупштина града Крушевца.Комисија има 
председника и четири члана. Један члан Комисије мора  
бити именован на предлог Сталне конференције 
градова и општина. 
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Један члан Комисије именује се за свако поје-
диначно именовање директора и мора бити члан 
Надзорног одбора. 

Чланови Комисије именују се на период од три 
године. 

Директор Предузећа заснива радни однос на 
одређено време. 

 
Члан 21. 

 
Директор: 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Предузећа; 
4) одговара за законитост рада предузећа; 
5) предлаже годишњи програм пословања и преду-

зима мере за његово спровођење; 
6) предлаже финансијске извештаје; 
7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
8) доноси акт о унутрашњој организацији и система-

тизацији радних места уз сагласност Надзорног одбора; 
9) врши друге послове утврђене законом и Статутом 

предузећа. 
 

Члан 22. 
 
Скупштина града може разрешити директора под 

условима предвиђеним законом. 
Предлог за разрешење може поднети Надзорни 

одбор предузећа. 
Предлог за разрешење мора бити образложен са 

прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење. 

 
Вршилац дужности директора 
 

Члан 23. 
 
Скупштина града именује вршиоца дужности 

директора у следећим случајевима: 
1) уколико директору престане мандат због истека 

периода на који је именован, због подношења оставке  
или у случају разрешења пре истека мандата; 

2) уколико буде донето решење о суспензији 
директора; 

3) у случају смрти или губитка пословне способности 
директора. 

  
Члан 24. 

 
Вршилац дужности може бити именован на период 

који није дужи од шест месеци. 
У нарочито оправданим случајевима, а ради 

спречавања настанка материјалне штете Скупштина 
града може донети одлуку о именовању вршиоца 
дужности директора на још један период од шест 
месеци. 

Вршилац дужности директора  има сва права, 
обавезе и овлашћења директора. 

VIII  -  УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ  
                И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 
 

Члан 25. 
 

Добит Предузећа распоређује се: 
- за повећање основног капитала; 
- за резерве Предузећа, 
- за зараде запослених. 
Део средстава по основу добити усмерава се 

оснивачу на начин утврђен Програмом и уплаћује се на 
рачун прописан за уплату јавних прихода. 

Расподела  добити вршиће се по завршетку пословне 
године  по усвајању годишњег обрачуна. 

 
Члан 26. 

 
Губитак Предузећа се покрива из средстава резерви 

Предузећа. 
 
IX  -  ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
 

Члан 27. 
 
Предузеће заступа и представља директор. 
Директор има право заступања према трећим 

лицима без ограничења. 
Директор  може на основу пуномоћја пренети право 

за заступање на друго лице. 
 
X  -  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 
 

Члан 28. 
 
Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на 

дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.  
За сваку календарску годину  Предузеће доноси 

годишњи програм пословања и доставља га Скупштини  
града ради давања сагласности најкасније до 1. 
децембра текуће године за наредну годину. 

Програм се сматра донетим када на њега да 
сагласност Скупштина града. 

Програм садржи нарочито: планиране изворе 
прихода и позиције расхода по наменама; планирани 
начин расподеле добити Предузећа, односно планирани 
начин покрића губитка предузећа; елементе за 
целовито сагледавање политике цена производа и 
услуга, као и политике зарада и запослености у 
Предузећу, који се утврђују у складу са политиком 
пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада 
Републике Србије  за годину за коју се програм доноси; 
критеријуме за коришћење средстава за помоћ, 
спортске активности, пропаганду и репрезентацију као 
и критеријуме за одређивање накнаде за рад  
председника и чланова Надзорног одбора. 

 
 
XI - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 29. 
 
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје 

делатности, обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине,  и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају природне и 
радом створене вредности животне средине у складу са 
Законом. 
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XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
  
Статут Јавног предузећа донеће Надзорни одбор у 

року од 30 дана,  од дана доношења  ове Одлуке. 
 

Члан 31. 
  
До именовања директора Предузећа у складу са 

Статутом Скупштина града ће посебним решењем 
именовати вршиоца дужности директора. 

Вршилац дужности директора Предузећа обавиће 
припреме за доношење Статута, поднети пријаву за 
упис у привредни регистар и обавити друге послове за 
почетак рада Јавног предузећа. 

 
Члан 32. 

 
Акт о систематизацији послова и задатака донеће  

директор у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
Статута Предузећа. 

 
Члан 33. 

 
Права и обавезе из радног односа, цена рада, 

накнаде и киритеријуми за расподелу зараде 
запослених у Предузећу утврђују се колективним 
уговором у складу са законом. 

 
Члан 34. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о оснивању стамбене агенције града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 5/2010) и Одлука 
о оснивању Јавног предузећа  "Крушевац стан" 
Крушевац ("Службени лист града Крушевца" бр. 
10/12). 

  
Члан 35. 

 
Ова Одлука ступа на снагу  даном  објављивања у   

"Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-77/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 19. Статута  града Крушевца („Сл. 

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

дана 26.04.2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ПРИХВАТАЊУ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ 
“АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

РАСИНСКОГ ОКРУГА“ ДОО  

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
Прихвата се Уговор о оснивању „Агенције за 

регионални  развој Расинског округа“ ДОО Крушевац. 
 

Члан 2. 
 
За представника града Крушевца у Скупштини 

друштва „Агенције за регионални развој Расинског 
округа“ ДОО Крушевац  именује се ________________. 

 
Члан 3. 

 
Овлaшћује се градоначелник града Крушевца 

Братислав Гашић,  да у име и за рачун града Крушевца 
потпише Уговор о оснивању „Агенције за регионални  
развој Расинског округа“ ДОО Крушевац. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења. 
 

Члан 5. 
 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 404-332/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу чл. 38 став 1. тачка 2. Закона о 

регионалном развоју („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009 и 
30/2010) и  члана 19. Статута  града Крушевца  („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ПРИХВАТАЊУ УГОВОРА О ГОДИШЊОЈ 

ЧЛАНАРИНИ 
 

Члан 1. 
 
Прихвата се Уговор о  годишњој чланарини који ће 

се закључити између  града Крушевца и „Агенције за 
регионални развој Расинског округа“ ДОО Крушевац. 

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се Градоначелник града Крушевца, да у 

име и за рачун  града, потпише Уговор о годишњоj 
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чланарини са „Агенцијом за регионални  развој Расинског 
округа“ ДОО Крушевац. 

                                                                  
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења. 
 

Члан 4. 
 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 404-333/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу чл.20. став 1. тачка 5. и чл. 88. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07) и чл. 
19. Статута града Крушевца (''Сл. лист града Крушевца''  
бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О УСВАЈАЊУ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ  

ГРАДA КРУШЕВЦА СА ГРАДОМ КРАЉЕВО И 
ОПШТИНАМА ТРСТЕНИК И ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

  
Овом Одлуком ближе се уређује сарадња између 

града Крушевца  и града Краљева  и општине Врњачка 
Бања и Трстеник, а у циљу реализације пројекта 
''Главна оправка пруге Сталаћ - Краљево''  а на основу 
информације Акционарског друштва ЖЕЛЕЗНИЦА 
СРБИЈЕ - Секције за инфраструктуру чвора Краљево, о 
неопходности ремонта наведене пруге, на начин како је 
то ближе означено у Протоколу о сарадњи који је 
саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

  
Основни циљ предметног Протокола о сарадњи је 

превасходно регионално повезивање градова и 
општина овог подручја у реализацији инфра-
структурних пројеката који ће допринети даљем 
унапређењу и развоју Рашко-Моравичке регије, на који 
начин се стварају услови за боље позиционирање 
потписница Протокола за заједнички наступ код Владе 
Републике Србије и ресорног Министарства за 
конкурисање за доделу финансијских средстава за 
реализацију пројекта из чл. 1 ове Одлуке, а који циљ је 
ближе утврђен наведеним Протоколом. 

Члан 3. 
  
Финансијске обавезе за заједничко поступање у 

сваком појединачном случају могу се преузимати само 

на основу одлука надлежних органа потписница 
Протокола о одобравању средстава за намене које су 
предмет Протокола, и за које су у буџетима општина и 
градова обезбеђена финансијска средства за њихово 
финансирање. 

 
Члан 4. 

  
Овлашћује се Градоначелник града Крушевца, да у 

име града Крушевца  потпише Протокол о сарадњи. 
 

Члан 5. 
  
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана по 

објављивању у ''Службеном листу града Крушевца''. 
 
 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 404-334/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 5. и 65. став 1. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012) и чл. 19. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
26.04.2013. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈЕ 
ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ“ ЈП КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању "Дирекције за урбанизам и 

изградњу" ЈП Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 1/09 - пречишћени текст и 7/2012) 
испред  члана 1. додаје се нови члан  1. који гласи: 

"Овом Одлуком усклађује се Одлука о оснивању 
"Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац 
("Службени лист града Крушевца" бр. 1/09 – Пре-
чишћен текст и 7/2012) са одредбама Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС" бр.119/2012). 

 
Члан 2. 

 
Досадашњи члан 1. постаје члан 1а. 
  

Члан 3. 
 
У члану 2, реч "фирмом" замењује се речима  

"пословним именом". 
Члан 4. 

 
У члану 5. став 1. реч "Делатност" замењује  се 

речима "Претежна делатност", а после прве алинеје 
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додаје се текст који гласи: "Предузеће обавља и следеће 
делатности:". 

У ставу 2. тачка 1. подтачка 3. мења се и гласи: 
"израђује урбанистичко-техничке услове за потребе 
издавања локацијске дозволе,", подтачка 5. се брише, а 
подтачка 6.  постаје подтачка 5. која се мења и гласи: 
"припрема елементе за одлуке о изради урбанистичких 
планова и анализу критеријума  за одређивање могућих 
карактеристика утицаја на животну средину". 

У тачкама 7. и 8. после речи "месних заједница" 
ставља се запета и додају речи "на основу Програма 
уређивања и одлука Градског већа". 

 
Члан 5. 

 
После члана 7. додаје се нови члан 7а који гласи: 
 

"Члан  7а. 
 
Основни капитал Дирекције износи 1.000,00 динара 

који се уплаћује на рачун Дирекције код овлашћене 
пословне банке." 

 
Члан 6. 

 
Члан 8. мења се и гласи: 
"Имовину Дирекције чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана средства 
и хартије од вредности  и друга имовинска права, која 
су пренета у својину Дирекције  у складу са Законом 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини. 

Дирекција може користити и средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом, овом 
Одлуком и другим прописима Града. 

По основу улагања средстава у јавној својини, град 
Крушевац стиче уделе или акције у Предузећу и права 
по основу тих удела или акција. 

Град Крушевац је власник 100% удела у основном 
капиталу Дирекције". 

 
Члан 7. 

 
У члану 11. реч "Управни" замењује се речима 

"Надзорни". 
   

Члан 8. 
 
После члана 11. додаје  се члан 11а који гласи: 
"Дирекција се може задуживати само под условом 

да је финансијски кредитно способна да преузме 
отплату кредита.  

Дирекција се може краткорочно задуживати за 
финансирање дефицита текуће ликвидности који 
настаје услед неуравнотежености кретања у приходима 
и расходима предузећа. 

Укупан износ задуживања из става 2. овог члана, 
мора се вратити пре краја пословне године у којој је 
уговорено и не може се рефинансирати или пренети у 
наредну пословну годину. 

Дирекција се може дугорочно задуживати само ради 
финансирања или рефинансирања капиталних инвести-
ционих расхода предвиђеним програмом пословања, уз 
сагласност оснивача. 

Износ неизмиреног дугорочног задужења за капи-
талне инвестиционе расходе из става 4. овог члана не 
може бити већи од 50% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Износ главнице и камате који доспева у свакој 
години на сва неизмирена дугорочна задуживања за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана, 
не може бити већи од 15% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Дирекција је обавезна да у циљу задужења под 
најповољнијим тржишним условима спроведе поступак 
јавне набавке, у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке". 

 
Члан 9. 

 
У члану 12.став 1.  мења се и гласи: 
 "Ради обезбеђивања заштите општег интереса 

односно остваривања циљева ради којих је Дирекција 
основана, Скупштина града даје сагласност на: 

- Статут, 
-  Годишњи програм пословања, 
- Финансијски извештај и извештај о степену 

реализације програма пословања, 
- Давање  гаранција, авала, јемства, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
његове делатности од општег интереса,  

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у 
јавној својини која су пренета у својину Дирекције веће 
вредности (преко износа утврђеног за набавке мале 
вредности у складу са Законом о јавним набавкама), 
која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса, 

- Акт о општим условима за испоруку производа и  
услуга, 

- Улагање капитала, 
- Статусне промене, 
- Акт о процени вредности  капитала и исказивању 

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији, 

- Одлуку о дугорочном задужењу, 
- Одлуку о расподели добити, односно начину по-

крића губитка и 
- Акт о оснивању зависног друштва капитала". 
 

Члан 10. 
 
У члану 13. став 1. тачка 3. мења се  и гласи: 
 " - ограничење права располагања појединим 

средствима  у јавној својини,". 
 

Члан 11. 
 

У члану 14. речи "Управног" замењује се речима 
"Надзорног".  

 
Члан  12. 

 
Члан 15. мења се и гласи: 
"Управљање у Дирекцији организује се као једнодомно. 
Органи Дирекције  су: Надзорни одбор и директор". 
 

Члан 13. 
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Члан 16. мења се и гласи: 
"Надзорни одбор има председника и два члана, које 

именује Скупштина града Крушевца на период од 4 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним Законом. 

Надзорни одбор чине 2 представника оснивача и 
један представник  из реда запослених у Предузећу. 

Представник запослених предлаже се на  начин и по 
поступку утврђеним Статутом Предузећа. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у  Надзорном 
одбору. Висину накнаде утврђује Скупштина града на 
основу степена реализације Програма пословања 
Дирекције". 

 
Члан 14. 

 
После члана 16. додаје се нови члан 16 а који гласи: 
 

"Члан 16 a 
 

За председника и чланове Надзорног одбора именује 
се лице које испуњава следеће услове: 

1. Да је пунолетно и пословно способно; 
2. Да има стечено високо образовање трећег или  

другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 

3. Да је стручњак у једној или више области из 
које је делатност од општег интереса за чије обављање 
је основано јавно предузеће; 

4. Најмање три године искуства на руководећем 
положају; 

5. Да поседује стручност из области финансија, 
права или корпоративног управљања; 

6. Да није осуђивано на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности, као и да му није 
изречена мера безбедности забране обављања претежне 
делатности јавног предузећа". 

 
Члан 15. 

 
Члан 17. мења се и гласи:  
"Надзорни одбор: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве 

јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма 

пословања; 
3) доноси годишњи програм пословања, уз 

сагласност оснивача; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног 

предузећа и именује комисију за ревизију у складу са 
Законом; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа 
и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност оснивача; 
9) одлучује о статусним променама и оснивању 

других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 

начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 

11) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, статутом 
и одлуком оснивача; 

12) закључује уговоре о раду на одређено време са 
директором предузећа; 

13)  доноси одлуке о давању гаранције, авала, 
јемства,  залога и других средстава обезбеђења за 
послове који нису из оквира делатности од општег 
интереса; 

14) доноси одлуке о  располагању (прибављању и 
отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Дирекције веће вредности (преко износа 
утврђеног за набавке мале вредности у складу са 
Законом о јавним набавкама) која је у непосредној 
функцији  обављања делатности од општег интереса; 

15) доноси одлуке о повећању и смањењу основног 
капитала Дирекције;  

16) доноси одлуке о процени вредности капитала и 
исказивању тог капитала у акцијама, као и програм и 
одлуке о својинској трансформацији;  

17) утврђује ценовник и цене услуга Дирекције; 
18) доноси одлуке о дугорочном задуживању; 
19) доноси акт о оснивању зависног друштва 

капитала; 
20) врши друге послове у складу са овим законом, 

статутом и прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања 
о питањима из своје надлежности на директора или 
друго лице у јавном предузећу". 

 
Члан 16. 

 
Члан 18. мења се и гласи: 
"Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 

- Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност 
годишњи програм пословања; 

- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног 
предузећа; 

- пропусте да предузму неопходне мере пред 
надлежним органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и на други начин. 

Председник и чланови Надзорног одбора могу се 
разрешити пре истека периода на који су именовани, 
уколико: 

- јавно предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је 
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог Надзорног одбора, односно имено-
вања новог председника или члана Надзорног одбора". 

Члан 17. 
 
Члан 19. мења се и гласи: 
 
"Директора Дирекције именује Скупштина града 

Крушевца на основу спроведеног јавног конкурса, под 
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условима утврђеним Законом и Статутом Дирекције, и 
на начин и у поступку прописан Законом. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања 
коју именује Скупштина града Крушевца. 

Комисија има председника и четири члана. Један 
члан Комисије мора бити именован на предлог Сталне 
конференције градова и општина. 

Један члан Комисије именује се за свако 
појединачно именовање директора и мора бити члан 
Надзорног одбора. 

Чланови Комисије именују се на период од три 
године. 

Мандат директора Дирекције  траје 4 године. 
Директор Дирекције заснива радни однос на 

одређено време". 
 

Члан 18. 
 
Члан 20. мења се и гласи: 
 
"Директор: 
1) представља и заступа Дирекцију; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Дирекције; 
4) одговара за законитост рада Дирекције као и за 

реализацију одлука и других аката Скупштине града, 
Градоначелника  и Градског већа које се односе на рад 
Дирекције; 

5) предлаже годишњи програм пословања и 
предузима мере за његово спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје и извештаје о 
реализацији програма пословања; 

7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
8) доноси акт о унутрашњој организацији и система-

тизацији радних места;  
9) врши друге послове утврђене законом и Статутом 

Дирекције". 
 

Члан 19. 
  
Члан 21. мења се и гласи: 
 
"Скупштина града може разрешити директора под 

условима предвиђеним законом. 
Предлог за разрешење може поднети Надзорни 

одбор предузећа. 
Предлог за разрешење мора бити образложен са 

прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење". 

 
Члан 20. 

 
Члан  22. мења се и гласи: 
 
"Скупштина града именује вршиоца дужности 

директора у случајевима предвиђеним законом. 
За вршиоца дужности директора може бити 

именовано лице које испуњава услове предвиђене за 
именовање директора, на период који није дужи од  
шест месеци. У оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете,  Скупштина 
града  може донети одлуку о именовању на период од 
још шест месеци". 

 
Члан 21. 

 
Чланови 23.  и  24. бришу се. 
 

Члан 22. 
 
У члану 27. став.4. после речи "планирани начин 

расподеле добити Јавног предузећа" додају се речи  
"односно планирани начин покрића губитка" а  у истом 
ставу бришу се речи "председника и чланова Управног 
одбора". 

 
Члан 23. 

 
Члан 28. мења се и гласи: 
 
"У Дирекцији право на штрајк запослених остварује 

се у складу са законом којим се уређују услови за 
организовање штрајка, колективним уговором и другим 
актима. 

У случају да се у Дирекцији  не обезбеде услови за 
остваривање минимума процеса рада, Градско веће 
града Крушевца предузима неопходне мере, ако оцени 
да могу наступити штетне последице за живот и 
здравље људи и или њихову безбедност и безбедност 
имовине или друге штетне последице, и то: 

1) увођење радне обавезе; 
2) радно ангажовање запослених из других 

техничко-технолошких система или запошљавање и 
радно ангажовање нових лица; 

3) покретање поступка за утврђивање одговорности 
директора и председника и чланова Надзорног одбора 
јавног предузећа". 

 
Члан 24. 

 
Дирекција ће ускладити своје опште акте, органи-

зацију и пословање са одредбама ове Одлуке у року од 
30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

  
Члан 25. 

  
Овлашћује се Комисија  за прописе Скупштине 

града Крушевца да утврди пречишћен текст ове 
Одлуке. 

 
Члан 26. 

  
Ова Одлука ступа на снагу даном  објављивања у 

"Службеном листу града Крушевца" . 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-70/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
176 
На основу члана 5. и 65. став 1. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012) и чл. 19. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011),  
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Скупштина града Крушевца, на седници од  
26.04.2013. године  донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД  КРУШЕВАЦ“  

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа 

"Водовод Крушевац" – Крушевац ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст и  6/2011) 
члан 1. мења се и гласи: 

"Овом Одлуком усклађује се Одлука о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за водовод и 
канализацију "Водовод Крушевац" ("Службени лист 
града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст и 6/2011) 
са одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС"  бр.119/2012). 

 
Члан 2. 

Члан 3. брише се. 
 

Члан 3. 
 
После члана 4. у поднаслову ФИРМА И СЕДИШТЕ 

реч "ФИРМА" замењује се речима "ПОСЛОВНО 
ИМЕ". 

 
Члан 4. 

 
У члану 5. став 1. и 2. реч "фирма" замењује се 

речима "пословно име"  у одговарајућем падежу. 
У истом члану, став 4.  реч "Управни" мења се речју 

"Надзорни". 
 

Члан 5. 
 
У члану 6. став 1. речи "Предузеће обавља следеће 

делатности"  замењује се речима:  "Предузеће обавља 
претежну делатност: ", а после прве алинеје додаје се 
текст који гласи: "Предузеће обавља и следеће 
делатности: ". 

 
Члан 6. 

 
У члану 9. став 1. реч "Управног" замењује се речју  

"Надзорног". 
 

Члан 7. 
 
После члана 11. и поднаслова "ИМОВИНА 

ПРЕДУЗЕЋА" додаје се нови члан 11 а који гласи: 
 
 

"Члан 11а 
 
Основни капитал Предузећа износи 1.000,00 динара 

који се уплаћује на рачун Предузећа код овлашћене 
пословне банке". 

   
Члан 8. 

 
Члан  12. мења се и гласи: 
"Имовину Предузећа чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана средства 
и хартије од вредности  и друга имовинска права, која 
су пренета у својину Предузећа у складу са Законом 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини. 

Предузеће може користити и средства у јавној и 
другим облицима  својине, у складу са законом, овом 
Одлуком   и другим прописима Града. 

По основу улагања средстава у јавној својини, град 
Крушевац стиче уделе или акције у Предузећу и права 
по основу тих удела или акција. 

Град Крушевац је власник 100% удела у основном 
капиталу Предузећа". 

 
Члан 9. 

 
После члана 12. додаје се нови члан 12 а. који гласи: 
 

"Члан 12 а. 
 
Предузеће се може задуживати само под условом да 

је финансијски кредитно способно да преузме отплату 
кредита.  

Предузеће се може краткорочно задуживати за 
финансирање дефицита текуће ликвидности који 
настаје услед неуравнотежености кретања у приходима 
и расходима предузећа. 

Укупан износ задуживања из става 2. овог члана, 
мора се вратити пре краја пословне године у којој је 
уговорено и не може се рефинансирати или пренети у 
наредну пословну годину. 

Предузеће се може дугорочно задуживати само ради 
финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода предвиђеним програмом 
пословања, уз сагласност оснивача. 

Износ неизмиреног дугорочног задужења за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана 
не може бити већи од 50% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Износ главнице и камате који доспева у свакој 
години на сва неизмирена дугорочна задуживања за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана, 
не може бити већи од 15% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Предузеће је обавезно да у циљу задужења под 
најповољнијим тржишним условима спроведе поступак 
јавне набавке, у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке". 

 
Члан 10. 

 
У члану 14.  мења се став 1. и гласи: 
"Ради обезбеђивања заштите општег интереса 

односно остваривања циљева ради којих је Предузеће 
основано, Скупштина града даје сагласност на: 

- Статут, 
-  Годишњи програм пословања, 
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- Финансијски извештај и извештај о реализацији 
програма пословања, 

- Давање  гаранција, авала, јемства, залога и других 
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
његове делатности од општег интереса,  

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у 
јавној својини која су пренета у својину Предузећа, 
веће вредности (преко износа утврђеног за набавке 
мале вредности у складу са Законом о јавним 
набавкама), која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, 

- Акт о општим условима за испоруку производа и  
услуга, 

- Улагање капитала, 
- Статусне промене, 
- Акт о процени вредности  капитала и исказивању 

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији, 

- Одлуку о дугорочном задужењу, 
- Одлуку о расподели добити, односно начину 

покрића губитка и 
- Акт о оснивању зависног дурштва капитала". 
 

Члан  11. 
Члан 15. се брише. 
 

Члан  12. 
 
У члану 16. став 1. алинеја 2.  речи "ограничење 

права располагања средствима Предузећа", мења се  
речима "ограничење   права  располагања појединим 
средствима  у јавној својини". 

 
Члан 13. 

  
Члан 19. мења се и гласи: 
"Управљање у Предузећу организује се као 

једнодомно. 
Органи Предузећа  су: Надзорни одбор и директор". 
 

Члан 14. 
 
Члан 20. мења се и гласи: 
"Надзорни одбор има председника и два члана, које 

именује Скупштина града Крушевца на период од  4 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним Законом. 

Надзорни одбор чине 2 представника оснивача и 
један представник  из реда запослених у Предузећу. 

Представник запослених предлаже се на  начин и по 
поступку утврђеним Статутом Предузећа. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у  Надзорном 
одбору. Висину накнаде утврђује Скупштина града на 
основу степена реализације Програма пословања 
Предузећа“. 

 
 

Члан 15. 
 
После члана 20. додаје се нови члан 20а. који гласи: 
 

„Члан 20а. 

 
За председника и чланове Надзорног одбора именује 

се лице које испуњава следеће услове: 
1. Да је пунолетно и пословно способно; 
2. Да има стечено високо образовање трећег или 

другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 

3. Да је стручњак у једној или више области из 
које је делатност од општег интереса за чије обављање 
је основано јавно предузеће; 

4. Најмање три године искуства на руководећем 
положају; 

5. Да поседује стручност из области финансија, 
права или корпоративног управљања; 

6. Да није осуђивано на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности, као и да му није 
изречена мера безбедоности забране обављања 
претежне делатности јавног предузећа". 
 

Члан 16. 
 
Члан 21. мења се и гласи:  
"Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 

- Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност 
годишњи програм пословања, 

- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног 
предузећа, 

- пропусте да предузму неопходне мере пред 
надлежним органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и на други начин. 

Председник и чланови Надзорног одбора могу се 
разрешити пре истека периода на који су именовани, 
уколико: 

- јавно предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је 
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог Надзорног одбора, односно именовања 
новог председника или члана Надзорног одбора". 

 
Члан 17. 

 
Члан 22. мења се и гласи: 
"Надзорни одбор: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве 

јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма 

пословања; 
3) доноси годишњи програм пословања, уз са-

гласност оснивача; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног 

предузећа и именује комисију за ревизију у складу са 
Законом; 
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6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и поли-
тику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа 
и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност оснивача; 
9) одлучује о статусним променама и оснивању 

других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 

начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
11) даје сагласност директору за предузимање 

послова или радњи у складу са овим законом, статутом 
и одлуком оснивача; 

12) закључује уговоре о раду на одређено време са 
директором предузећа; 

13) врши друге послове у складу са овим законом, 
статутом и прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања 
о питањима из своје надлежности на директора или 
друго лице у јавном предузећу". 

                                        
Члан 18. 

 
Члан 23. мења се и гласи: 
"Директора Предузећа именује Скупштина града 

Крушевца на основу спроведеног конкурса, под 
условима утврђеним Законом и Статутом Предузећа, и 
на начин и у поступку прописан Законом. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања 
коју именује Скупштина града Крушевца. 

Комисија има председника и четири члана. Један 
члан Комисије мора бити именован на предлог Сталне 
конференције градова и општина. Један члан Комисије 
именује се за свако појединачно именовање директора 
и мора бити члан Надзорног одбора. 

Чланови Комисије именују се на период од три 
године. 

Мандат директора предузећа траје 4 године. 
Директор предузећа заснива радни однос на 

одређено време". 
 

Члан 19. 
 
Члан 24. мења се и гласи: 
"Директор: 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Предузећа; 
4) одговара за законитост рада предузећа; 
5) предлаже годишњи програм пословања и 

предузима мере за његово спровођење; 
6) предлаже финансијске извештаје и извештаје о 

реализацији програма пословања; 
7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
8) доноси акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места уз сагласност Надзорног 
одбора. 

9) врши друге послове утврђене законом и статутом 
предузећа". 

Члан 20. 
  
Члан 25. мења се и гласи: 

"Скупштина града може разрешити директора под 
условима предвиђеним законом. 

Предлог за разрешење може поднети Надзорни 
одбор предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен са 
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење". 

 
Члан 21. 

 
Члан  26. мења се и гласи: 
"Скупштина града именује вршиоца дужности 

директора у случајевима предвиђеним законом. 
За вршиоца дужности директора може бити 

именовано лице које испуњава услове предвиђене за 
именовање директора, на период који није дужи од  
шест месеци. У оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете, Скупштина 
града  може донети одлуку о именовању на период од 
још шест месеци". 

 
Члан 22. 

 
Члан 27. брише се. 
  

Члан 23. 
 
У члану 32.  став.4. после речи „планирани начин 

расподеле добити Предузећа“ додају се речи „односно 
планирани начин покрића губитка предузећа“ а у истом 
ставу бришу се речи „председника и чланова Управног 
одбора“. 

 
Члан 24. 

 
После члана 33. додаје се нови члан  34. који гласи:  
 

"Члан 34. 
 
У Предузећу право на штрајк запослених остварује 

се у складу са законом којим се уређују услови за 
организовање штрајка, колективним уговором и другим 
актима. 

У случају да се у Предузећу  не обезбеде услови за 
остваривање минимума процеса рада, Градско веће 
града Крушевца предузима неопходне мере, ако оцени 
да могу наступити штетне последице за живот и 
здравље људи и или њихову безбедност и безбедност 
имовине или друге штетне последице, и то: 

1) увођење радне обавезе; 
2) радно ангажовање запослених из других 

техничко-технолошких система или запошљавање и 
радно ангажовање нових лица; 

3) покретање поступка за утврђивање одговорности 
директора и председника и чланова надзорног одбора 
јавног предузећа". 

 
Члан 25. 

 
После члана 34. додаје се нови члан  35. који гласи:  

"Члан 35. 
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„Предузеће ће ускладити своје опште акте, 
организацију и пословање са одредбама ове Одлуке у 
року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке". 

 
Члан 26. 

  
Овлашћује се Комисија  за прописе Скупштине 

града Крушевца да утврди пречишћен текст ове 
Одлуке. 

 
Члан 27. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном  објављивања у 

"Службеном листу града Крушевца" . 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-71/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

                      
                                            

 
177 
На основу члана 5. и 65. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и чл. 19. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 8/08 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
26.04.2013. године  донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“  

КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа “Пословни 

центар“ Крушевац („Службени лист града Крушевца“, 
бр. 1/09 - Пречишћен текст, 2/2010 и 6/2011) члан 1. 
мења се и гласи:  

„Овом Одлуком усклађује се Одлука о оснивању 
Јавног  предузећа „Пословни центар“ Крушевац 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 1/09 - Пречишћен 
текст, 2/2010 и 6/2011) са одредбама Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012). 

 
Члан 2. 

  
У члану 2. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:  
„- управљање пословним простором пренетим на 

управљање од стране града Крушевца, који не служи 
непосредном остваривању функција органа града, као и 
управљање пословним простором којим непосредно 
управља Предузеће;“. 

 
Члан 3. 

 

У члану 4. став 1. и 2. реч „фирма“ замењује се 
речима „пословно име“ у одговарајућем падежу. 

 
Члан 4. 

  
Члан  5. мења се и гласи:  
„Предузеће обавља претежну делатност: 
- управљање и издавање пословних зграда и посло-

вних просторија у јавној својини града Крушевца.  
Поред претежне делатности Предузеће обавља и 

следеће делатности:  
-  организовање рада пијаце; 
-  унапређење и развој мирујућег саобраћаја; 
- уклањање, односно премештање возила, као и 

постављање уређаја којима се спречава одвожење 
возила у складу са законом и одлуком Скупштине 
града;  

42.11 – изградња путева и аутопутева; 
47.81 – трговина на мало храном, пићем и дуван-

ским производима на тезгама и пијацама; 
47.82 – трговина на мало текстилом, оделом и обу-

ћом на тезгама и пијацама; 
47.89 – трговина на мало осталом робом на тезгама 

и пијацама; 
56.10 – делатност ресторана и покретних угости-

тељских објеката; 
52.10 – складиштење; 
52.21 – услужна делатност у копненом саобраћају; 
41.10 – разрада грађевинских пројеката; 
68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљивање 

некретнина и управљање њима; 
68.31 – делатност агенција за некретнине; 
69.20 – рачуноводствени, књиговодствени и реви-

зорски послови, пореско саветовање; 
73.11 – делатност рекламних агенција; 
81.29 – услуге осталог чишћења; 
82.30 – организовање састанака и сајмова; 
71.11– архитектонска делатност, и  
71.12 – инжењеријска делатност и техничко саве-

товање.“  
  

Члан 5. 
 
У члану 8. став 4. после речи „планирани начин 

расподеле добити Предузећа“  додају се речи „односно 
планирани начин покрића губитка предузећа“ а у истом 
ставу бришу се речи „председника и чланова Управног 
одбора“. 

  
Члан 6. 

 
После члана 14. и поднаслова „III - ИМОВИНА 

ПРЕДУЗЕЋА“ додаје се нови члан 14 а. који гласи: 
 

“Члан 14 а 
 
Основни уписани капитал Предузећа износи 

125.127.803,97 динара.“ 
 

Члан 7. 
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Члан  15. мења се и гласи: 
„Имовину Предузећа чине право својине на покретним 

и непокретним стварима, новчана средства и хартије од 
вредности  и друга имовинска права, која су пренета у 
својину Предузећа у складу са Законом укључујући и 
право коришћења на стварима у јавној својини. 

Предузеће може користити и средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом, овом 
Одлуком  и другим прописима Града. 

По основу улагања средстава у јавној својини, град 
Крушевац стиче уделе или акције у Предузећу и права 
по основу тих удела или акција. 

Град Крушевац је власник  100% удела у основном 
капиталу Предузећа.“ 

 
Члан 8. 

 
После члана 15. додаје се нови члан 15 а. који гласи: 
 

„Члан 15 а 
 
Предузеће се може задуживати само под условом да 

је финансијски кредитно способно да преузме отплату 
кредита.  

Предузеће се може краткорочно задуживати за 
финансирање дефицита текуће ликвидности који 
настаје услед неуравнотежености кретања у приходима 
и расходима предузећа. 

Укупан износ задуживања из става 2. овог члана, 
мора се вратити пре краја пословне године у којој је 
уговорено и не може се рефинансирати или пренети у 
наредну пословну годину. 

Предузеће се може дугорочно задуживати само ради 
финансирања или рефинансирања капиталних инвести-
ционих расхода предвиђених програмом пословања, уз 
сагласност оснивача. 

Износ неизмиреног дугорочног задужења за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана 
не може бити већи од 50% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Износ главнице и камате који доспева у свакој 
години на сва неизмирена дугорочна задуживања за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана, 
не може бити већи од 15% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Предузеће је обавезно да у циљу задужења под 
најповољнијим тржишним условима спроведе поступак 
јавне набавке, у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке.“ 

 
Члан 9. 

 
У члану 16. став 2. реч „Одсека“ мења се речју 

„Одељења“. 
 

Члан 10. 
  
Члан 17. мења се и гласи: 
„Управљање у Предузећу организује се као 

једнодомно. 
Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.“ 

Члан 11. 
 

Члан 18. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана, које 

именује Скупштина града Крушевца на период од  4 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним Законом.       

Надзорни одбор чине 2 представника оснивача и 
један представник  из реда запослених у Предузећу. 

Представник запослених предлаже се на  начин и по 
поступку утврђеним Статутом Предузећа. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору. Висину накнаде утврђује Скупштина града на 
основу степена реализације Програма пословања 
Предузећа.“   

     
Члан 12. 

 
После члана 18. додаје се нови члан 18а. који гласи: 
 

„Члан 18а. 
 
За председника и чланове Надзорног одбора именује 

се лице које испуњава следеће услове: 
1. Да је пунолетно и пословно способно; 
2. Да има стечено високо образовање трећег или 

другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 

3. Да је стручњак у једној или више области из које 
је делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће; 

4. Најмање три године искуства на руководећем 
положају; 

5. Да поседује стручност из области финансија, 
права или корпоративног управљања; 

6. Да није осуђивано на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности, као и да му није 
изречена мера безбедности забране обављања претежне 
деланости јавног предузећа. 

  
Члан 19. мења се и гласи:  
 
„Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора разре-
шавају се пре истека периода на који су именовани, 
уколико: 

- Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност 
годишњи програм пословања; 

- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног 
предузећа; 

- пропусте да предузму неопходне мере пред 
надлежним органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и на други начин. 

 
Председник и чланови Надзорног одбора могу се 

разрешити пре истека периода на који су именовани, 
уколико: 

- јавно предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 



 27.04.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  4                                       133 
 

 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је 
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог Надзорног одбора, односно 
именовања новог председника или члана Надзорног 
одбора.“. 

 
Члан 13. 

 
 Члан 20. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве 

јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма 

пословања; 
3) доноси годишњи програм пословања, уз 

сагласност оснивача; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног 

предузећа и именује комисију за ревизију у складу са 
Законом; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа 
и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност оснивача; 
9) одлучује о статусним променама и оснивању 

других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 

начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
11) даје сагласност директору за предузимање 

послова или радњи у складу са овим законом, статутом 
и одлуком оснивача; 

12) закључује уговоре о раду на одређено време са 
директором предузећа; 

13) врши друге послове у складу са овим законом, 
статутом и прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања 
о питањима из своје надлежности на директора или 
друго лице у јавном предузећу.“ 

                                        
Члан 14. 

 
Члан 21. мења се и гласи: 
„Директора Предузећа именује Скупштина града 

Крушевца на основу спроведеног конкурса, под 
условима утврђеним Законом и Статутом Предузећа, и 
на начин и у поступку прописаним Законом. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања 
коју именује Скупштина града Крушевца. 

Комисија има председника и четири члана. Један 
члан Комисије мора бити именован на предлог Сталне 
конференције градова и општина. Један члан Комисије 
именује се за свако појединачно именовање директора 
и мора бити члан Надзорног одбора. 

Чланови Комисије именују се на период од три 
године. 

Мандат директора Предузећа траје 4 године. 
Директор Предузећа заснива радни однос на 

одређено време.“ 
Члан 15. 

 

Члан 22. мења се и гласи: 
„Директор: 
1) представља и заступа Предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Предузећа; 
4) одговара за законитост рада Предузећа; 
5) предлаже годишњи програм пословања и преду-

зима мере за његово спровођење; 
6) предлаже финансијске извештаје и извештаје о 

реализацији програма пословања; 
7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
8) доноси акт о унутрашњој организацији и система-

тизацији радних места уз сагласност Надзорног одбора. 
9) врши друге послове утврђене законом и Статутом 

Предузећа.“ 
 

Члан 16. 
 
Члан 23. мења се и гласи: 
„Скупштина града може разрешити директора под 

условима предвиђеним законом. 
Предлог за разрешење може поднети Надзорни 

одбор Предузећа. 
Предлог за разрешење мора бити образложен са 

прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење.“ 

 
Члан 17. 

 
Члан  24. мења се и гласи: 
„Скупштина града именује вршиоца дужности 

директора у случајевима предвиђеним законом. 
За вршиоца дужности директора може бити 

именовано лице које испуњава услове предвиђене за 
именовање директора, на период који није дужи од  
шест месеци. У оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете,  Скупштина 
града  може донети одлуку о именовању на период од 
још шест месеци.“ 

                                                                 
Члан 18. 

 
Члан 25. брише се. 
 

Члан 19. 
 
У члану 27.  мења се став 1. и гласи: 
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса 

односно остваривања циљева ради којих је Предузеће 
основано, Скупштина града даје сагласност на: 

- Статут; 
-  Годишњи програм пословања; 
- Финансијски извештај; 
- Извештај о степену реализације програма посло-

вања; 
- Давање  гаранција, авала, јемства, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
његове делатности од општег интереса;  

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у 
јавној својини која су пренета у својину Предузећа, 
веће вредности (преко износа утврђеног за набавке 
мале вредности у складу са Законом о јавним 
набавкама), која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса; 
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- акт о општим условима за испоруку производа и  
услуга; 

- улагање капитала; 
- Статусне промене; 
- акт о процени вредности  капитала и исказивању 

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији; 

- одлуку о дугорочном задужењу; 
- одлуку о расподели добити, односно начину 

покрића губитка, и 
- акт о оснивању зависног друштва капитала.“ 
 

Члан  20. 
 
Члан 28. брише се. 
 

Члан  21. 
 
После члана 29. додаје се нови члан  30. који гласи:  
 

„Члан 30. 
 
„Предузеће ће ускладити своје опште акте, 

организацију и пословање са одредбама ове Одлуке у 
року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке.“ 

 
Члан 22. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине града 

Крушевца да утврди пречишћен текст ове Одлуке. 
 

Члан 23. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном  објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца„. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-72/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 5. и 65. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и чл. 19. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 8/08 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници од  
26.04.2013. године  донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЕРОДРОМ  
РОСУЉЕ“  КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа  “Аеродом 

Росуље“ Крушевац („Службени лист града Крушевца“, бр. 
1/09 - Пречишћен текст и 6/2011) члан 1. мења се и гласи: 

„Овом Одлуком усклађује се Одлука о оснивању 
Јавног предузећа за обављање аеродромских услуга 

„Аеродром Росуље“ („Службени лист града Круше-      
вца“, бр. 1/09 - Пречишћен текст и 6/2011) са одредбама 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
бр.119/2012). 

 
Члан 2. 

 
У члану 2. став 1. и 2. реч „фирма“ замењује се 

речима „пословно име“ у одговарајућем падежу. 
 

Члан 3. 
 
У члану 3. став 1.  речи „Предузеће обавља следеће 

делатности“ замењује се речима: „Предузеће обавља 
претежну делатност:“, а после прве алинеје додаје се 
текст који гласи: „Предузеће обавља и следеће 
делатности:“. 

 
Члан 4. 

 
Члан 4. мења се и гласи: 
„Основни уписани капитал Јавног предузећа износи 

71.000,00 динара.“ 
   

Члан 5. 
 
После члана 4. додају се нови чланови  4а. и 4 б. 

који гласе: 
  

„Члан 4 а 
 
Имовину Јавног предузећа чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана средства 
и хартије од вредности  и друга имовинска права , која 
су пренета у својину Предузећа  у складу са Законом 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини. 

Јавно предузеће може користити и средства у јавној 
и другим облицима  својине, у складу са законом, овом 
Одлуком и другим прописима Града. 

По основу улагања средстава у јавној својини, град 
Крушевац стиче уделе или акције у Јавном предузећу и 
права по основу тих удела или акција. 

Град Крушевац је власник 100% удела у основном 
капиталу Предузећа. 

 
Члан 4 б 

 
Јавно предузеће се може задуживати само под 

условом да је финансијски кредитно способно да 
преузме отплату кредита.  

Јавно предузеће се може краткорочно задуживати за 
финансирање дефицита текуће ликвидности који 
настаје услед неуравнотежености кретања у приходима 
и расходима предузећа. 

Укупан износ задуживања из става 2. овог члана, 
мора се вратити пре краја пословне године у којој је 
уговорено и не може се рефинансирати или пренети у 
наредну пословну годину. 

Јавно предузеће се може дугорочно задуживати 
само ради финансирања или рефинансирања 
капиталних инвестиционих расхода предвиђеним 
програмом пословања, уз сагласност оснивача. 
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Износ неизмиреног дугорочног задужења за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана 
не може бити већи од 50% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Износ главнице и камате који доспева у свакој 
години на сва неизмирена дугорочна задуживања за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана, 
не може бити већи од 15% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Јавно предузеће је обавезно да у циљу задужења под 
најповољнијим тржишним условима спроведе поступак 
јавне набавке, у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке.“ 

 
Члан 6. 

 
Члан 6. мења се и гласи: 
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса 

односно остваривања циљева ради којих је Јавно 
предузеће основано, Скупштина града даје сагласност 
на: 

- Статут, 
-  Годишњи програм пословања, 
- Финансијски извештај и извештај о реализацији 

програма пословања, 
- Давање  гаранција, авала, јемства, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
његове делатности од општег интереса,  

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у 
јавној својини која су пренета у својину јавног 
предузећа, веће вредности (преко износа утврђеног за 
набавке мале вредности у складу са Законом о јавним 
набавкама), која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, 

- Акт о општим условима за испоруку производа и  
услуга, 

- Улагање капитала, 
- Статусне промене, 
- Акт о процени вредности  капитала и исказивању 

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији, 

- Oдлуку о дугорочном задужењу, 
- Одлуку о расподели добити, односно начину покрића 

губитка и 
- Акт о оснивању зависног дурштва капитала. 
 
Градско веће даје сагласност на: 
- Одлуку о ценама услуга. 
- Акт о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места 
- Друге одлуке у складу са законом којим се уређује 

обављање делатности  од општег интереса  за које није 
одређено да сагласност даје Скупштина.“ 

 
Члан 7. 

  
Члан 7. мења се и гласи: 
„Управљање у јавном предузећу организује се као 

једнодомно. 
Органи Предузећа  су: Надзорни одбор и директор.“ 
 

Члан 8. 
 

Члан 8. мења се и гласи: 
 
„Надзорни одбор има председника и два члана, које 

именује Скупштина града Крушевца на период од 4 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним Законом.   

Надзорни одбор чине 2 представника оснивача и 
један представник из реда запослених у Јавном 
предузећу. 

Представник запослених предлаже се на  начин и по 
поступку утврђеним Статутом Предузећа. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору. Висину накнаде утврђује Скупштина града на 
основу степена реализације Програма пословања 
Предузећа.“ 

 
Члан 9. 

 
После члана 8. додаје се нови члан 8а који гласи: 
 

„Члан 8а. 
            
За председника и чланове Надзорног одбора именује 

се лице које испуњава следеће услове: 
 
1. Да је пунолетно и пословно способно; 
2. Да има стечено високо образовање трећег или 

другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 

3. Да је стручњак у једној или више области из које 
је делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће; 

4. Најмање три године искуства на руководећем 
положају; 

5. Да поседује стручност из области финансија, 
права или корпоративног управљања; 

6. Да није осуђивано на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности, као и да му није 
изречена мере безбедносне забране обављања претежне 
делантости јавног предузећа.“ 

 
Члан 10. 

 
Члан 9. мења се и гласи:  
 
„Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 

- Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност 
годишњи програм пословања, 

- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног 
предузећа, 

- пропусте да предузму неопходне мере пред 
надлежним органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и на други начин. 

Председник и чланови Надзорног одбора могу се 
разрешити пре истека периода на који су именовани, 
уколико: 
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- јавно предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је 
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог Надзорног одбора, односно 
именовања новог председника или члана Надзорног 
одбора.“. 

 
Члан 11. 

 
Члан 10. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве 

јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма 

пословања; 
3) доноси годишњи програм пословања, уз 

сагласност оснивача; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног 

предузећа и именује комисију за ревизију у складу са 
Законом; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа 
и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност оснивача; 
9) одлучује о статусним променама и оснивању 

других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 

начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
11) даје сагласност директору за предузимање 

послова или радњи у складу са овим законом, статутом 
и одлуком оснивача; 

12) закључује уговоре о раду на одређено време са 
директором предузећа; 

13) врши друге послове у складу са овим законом, 
статутом и прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања 
о питањима из своје надлежности на директора или 
друго лице у јавном предузећу.“. 

                                        
Члан 12. 

 
Члан 11. мења се и гласи: 
 
„Директора Предузећа именује Скупштина града 

Крушевца на основу спроведеног конкурса, под 
условима утврђеним Законом и Статутом Предузећа, и 
на начин и у поступку прописан Законом. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања 
коју именује Скупштина града Крушевца. 

Комисија има председника и четири члана. Један 
члан Комисије мора бити именован на предлог Сталне 
конференције градова и општина. Један члан Комисије 
именује се за свако појединачно именовање директора 
и мора бити члан Надзорног одбора. 

Чланови Комисије именују се на период од три 
године. 

Мандат директора предузећа траје 4 године. 

Директор предузећа заснива радни однос на 
одређено време.“ 

 
Члан 13. 

 
Члан 12. мења се и гласи: 
 
„Директор: 
 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Предузећа; 
4) одговара за законитост рада предузећа; 
5) предлаже годишњи програм пословања и 

предузима мере за његово спровођење; 
6) предлаже финансијске извештаје и извештаје о 

реализацији програма пословања; 
7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
8) доноси акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места уз сагласност Надзорног 
одбора. 

9) врши друге послове утврђене законом и статутом 
предузећа.“. 

 
Члан 14. 

 
Члан 13. мења се и гласи: 
„Скупштина града може разрешити директора под 

условима предвиђеним законом. 
Предлог за разрешење може поднети Надзорни 

одбор предузећа. 
Предлог за разрешење мора бити образложен са 

прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење.“. 

 
Члан 15. 

 
После члана 13 додаје се нови члан 13 а. који гласи: 
 

„Члан 13 а 
 
Скупштина града именује вршиоца дужности 

директора у случајевима предвиђеним законом. 
За вршиоца дужности директора може бити 

именовано лице које испуњава услове предвиђене за 
именовање директора, на период који није дужи од  
шест месеци. У оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете,  Скупштина 
града  може донети одлуку о именовању на период од 
још шест месеци.“. 

 
Члан 16. 

 
У члану 17.  став 4. после речи „планирани начин 

расподеле добити Предузећа“  додају се речи „ односно 
планирани начин покрића губитка предузећа“ а у истом 
ставу бришу се речи „председника и чланова Управног 
одбора“. 

 
Члан 17. 
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Предузеће ће ускладити своје опште акте, 
организацију и пословање са одредбама ове Одлуке у 
року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 
Члан 18. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине града 

Крушевца да утврди пречишћен текст ове Одлуке. 
 

Члан 19. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца “. 
      

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-73/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
                                                                           

 
 
179 
На основу члана 5. и 65. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и чл. 19. 
Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 8/08 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
26.04.2013. године  донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „КРУШЕВАЦ“  КРУШЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организовању Јавног комуналног 

предузећа “Крушевац“ Крушевац („Службени лист 
града Крушевца“, бр. 1/09 - Пречишћен текст, 1/2010 и 
6/2011) члан 1. мења се и гласи: 

„Овом Одлуком усклађује се Одлука о организовању 
јавног комуналног предузећа „Крушевац“ („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 1/09 - Пречишћен текст, 
1/2010 и 6/2011) са одредбама Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр.119/2012). 

 
Члан 2. 

 
У члану 2. став 1. алинеја 1. на крају текста брише 

се тачка запета и додају се речи „и обављања послова 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације“. 

 
Члан 3. 

 
Члан 3. брише се. 
 

Члан 4. 
 
После члана 4. у поднаслову ФИРМА И СЕДИШТЕ 

реч „ФИРМА“ замењује се речима „ПОСЛОВНО 
ИМЕ“. 

Члан 5. 
 

Члан 5. мења се и гласи: 
„Предузеће послује под пословним именом: Јавно 

комунално предузеће „Крушевац“ Крушевац, са 
потпуном одговорношћу. 

Скраћени назив пословног имена је: ЈКП 
„Крушевац“ са ПО. 

Седиште предузећа је  у Крушевцу, Ул. Јасички пут б.б. 
О промени пословног имена и седишта Предузећа  

одлучује Надзорни одбор Предузећа уз сагласност 
Скупштине града“. 

 
Члан 6. 

 
У члану 6. став 1.  речи „Предузеће обавља следеће 

делатности“ мењају се речима: „Предузеће обавља 
претежну делатност:“, а после прве алинеје додаје се 
текст који гласи: „Предузеће обавља и следеће 
делатности:“ и после алинеје која гласи:“ 96.09 - остале 
непоменуте личне услужне делатности“ додају се три 
нове алинеје које гласе: 

 
„- 42 11 – изградња путева и аутопутева (која обухвата 

бојење и обележавање  ознака на путевима  и поставља-
ње ограда и саобраћајних ознака), 

- 16 29 – производња разних делова од дрвета, 
- 32 99 – производња осталих предмета.“. 
 

Члан 7. 
 
У члану 9.став 1.  реч „Управног“ замењује се речју 

„Надзорног“. 
 

Члан 8. 
 
После члана 11. и поднаслова „ИМОВИНА 

ПРЕДУЗЕЋА“ додаје се нови члан 11 а који гласи: 
 

“Члан 11а 
 
Основни капитал Предузећа износи 1.000,00 динара 

који се уплаћује на рачун Предузећа код овлашћене 
пословне банке.“  

   
Члан 9. 

 
Члан  12. мења се и гласи:  
„Имовину Предузећа чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана средства 
и хартије од вредности  и друга имовинска права, која 
су пренета у својину Предузећа у складу са Законом 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини. 

Предузеће може користити и средства у јавној и 
другим облицима  својине, у складу са законом, овом 
Одлуком   и другим прописима Града. 

По основу улагања средстава у јавној својини, град 
Крушевац стиче уделе или акције у Предузећу и права 
по основу тих удела или акција. 

Град Крушевац је власник  100% удела у основном 
капиталу Предузећа“ 

 
Члан 10. 
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После члана 12. додаје се нови члан 12 а  који гласи: 
 

„Члан 12 а 
 
Предузеће се може задуживати само под условом да 

је финансијски кредитно способно да преузме отплату 
кредита.  

Предузеће се може краткорочно задуживати за 
финансирање дефицита текуће ликвидности који 
настаје услед неуравнотежености кретања у приходима 
и расходима предузећа. 

Укупан износ задуживања из става 2. овог члана, 
мора се вратити пре краја пословне године у којој је 
уговорено и не може се рефинансирати или пренети у 
наредну пословну годину. 

Предузеће се може дугорочно задуживати само ради 
финансирања или рефинансирања капиталних инвести-
ционих расхода предвиђених програмом пословања, уз 
сагласност оснивача. 

Износ неизмиреног дугорочног задужења за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана 
не може бити већи од 50% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Износ главнице и камате који доспева у свакој 
години на сва неизмирена дугорочна задуживања за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана, 
не може бити већи од 15% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Предузеће је обавезно да у циљу задужења под 
најповољнијим тржишним условима спроведе поступак 
јавне набавке, у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке.“ 

 
Члан 11. 

 
У члану 14.  мења се став 1. и гласи: 
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса 

односно остваривања циљева ради којих је Предузеће 
основано, Скупштина града даје сагласност на: 

- Статут, 
-  Годишњи програм пословања, 
- Финансијски извештај и извештај о реализацији 

програма пословања, 
- Давање  гаранција, авала, јемства, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
његове делатности од општег интереса,  

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у 
јавној својини која су пренета у својину Предузећа, 
веће вредности (преко износа утврђеног за набавке 
мале вредности у складу са Законом о јавним 
набавкама), која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, 

- Акт о општим условима за испоруку производа и  
услуга, 

- Улагање капитала, 
- Статусне промене, 
- Акт о процени вредности  капитала и исказивању 

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији, 

- одлуку о дугорочном задужењу, 
- Одлуку о расподели добити, односно начину по-

крића губитка и 
- Акт о оснивању зависног друштва капитала.“ 

 
Члан  12. 

 
Члан 15. брише се. 
 

Члан  13. 
 
У члану 16., став 1. алинеја 3 мења се и гласи:  
„ - ограничење права располагања појединим 

средствима  у јавној својини,“. 
 

Члан 14. 
  
Члан 19. мења се и гласи: 
„Управљање у Предузећу организује се као 

једнодомно. 
Органи Предузећа  су: Надзорни одбор и директор.“ 
 

Члан 15. 
 
Члан 20. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана, које 

именује Скупштина града Крушевца на период од 4 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним Законом. 

Надзорни одбор чине 2 представника оснивача и 
један представник  из реда запослених у Предузећу. 

Представник запослених предлаже се на  начин и по 
поступку утврђеним Статутом Предузећа. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору. Висину накнаде утврђује Скупштина града на 
основу степена реализације Програма пословања 
Предузећа“ 

 
Члан 16. 

 
После члана 20. додаје се нови члан 20а. који гласи: 
 

„Члан 20а. 
 
За председника и чланове Надзорног одбора именује 

се лице које испуњава следеће услове: 
1. Да је пунолетно и пословно способно; 
2. Да има стечено високо образовање трећег или 

другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 

3. Да је стручњак у једној или више области из које 
је делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће; 

4. Најмање три године искуства на руководећем 
положају; 

5. Да поседује стручност из области финансија, 
права или корпоративног управљања; 

6. Да није осуђивано на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности, као и да му није 
изречена мера безбедности забране обављања претежне 
делантости јавног предузећа. 

 
Члан 17. 

 
Члан 21. мења се и гласи:  
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„Члан 21. 
 
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора 

престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора разре-
шавају се пре истека периода на који су именовани, 
уколико: 

- Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност 
годишњи програм пословања, 

- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног 
предузећа, 

- пропусте да предузму неопходне мере пред 
надлежним органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских дужности, несаве-
сним понашањем и на други начин. 

Председник и чланови Надзорног одбора могу се 
разрешити пре истека периода на који су именовани, 
уколико: 

- јавно предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је 
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог Надзорног одбора, односно 
именовања новог председника или члана Надзорног 
одбора.“. 

 
Члан 18. 

 
Члан 22. мења се и гласи: 
 

„Члан 22. 
 
Надзорни одбор: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве 

јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма 

пословања; 
3) доноси годишњи програм пословања, уз 

сагласност оснивача; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног 

предузећа и именује комисију за ревизију у складу са 
Законом; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа 
и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност оснивача; 
9) одлучује о статусним променама и оснивању 

других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 

начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
11) даје сагласност директору за предузимање 

послова или радњи у складу са овим законом, статутом 
и одлуком оснивача; 

12) закључује уговоре о раду на одређено време са 
директором предузећа; 

13) врши друге послове у складу са овим законом, 
статутом и прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања 
о питањима из своје надлежности на директора или 
друго лице у јавном предузећу.“. 

                                        
Члан 19. 

 
Члан 23. мења се и гласи: 
 

„Члан 23. 
 
Директора Предузећа именује Скупштина града 

Крушевца на основу спроведеног конкурса, под 
условима утврђеним Законом и Статутом Предузећа, и 
на начин и у поступку прописаним Законом. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања 
коју именује Скупштина града Крушевца. 

Комисија има председника и четири члана. Један 
члан Комисије мора бити именован на предлог Сталне 
конференције градова и општина. Један члан Комисије 
именује се за свако појединачно именовање директора 
и мора бити члан Надзорног одбора. 

Чланови Комисије именују се на период од три 
године. 

Мандат директора предузећа траје 4 године. 
Директор предузећа заснива радни однос на 

одређено време.“ 
 

Члан 20. 
 
Члан 24. мења се и гласи: 
 

„Члан 24. 
 

Директор: 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Предузећа; 
4) одговара за законитост рада предузећа; 
5) предлаже годишњи програм пословања и преду-

зима мере за његово спровођење; 
6) предлаже финансијске извештаје и извештаје о 

реализацији програма пословања; 
7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
8)доноси акт о унутрашњој организацији и система-

тизацији радних места уз сагласност Надзорног одбора. 
9) врши друге послове утврђене законом и Статутом 

Предузећа.“. 
 

Члан 21. 
 
Члан 25. мења се и гласи: 
 

„Члан 25. 
 

Скупштина града може разрешити директора под 
условима предвиђеним законом. 

Предлог за разрешење може поднети Надзорни 
одбор предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен са 
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење.“ 

 
Члан 22. 

 



 140                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  4                                   27.04.2013.  

 

Члан  26. мења се и гласи: 
 

„Члан  26. 
 
Скупштина града именује вршиоца дужности 

директора у случајевима предвиђеним законом. 
За вршиоца дужности директора може бити 

именовано лице које испуњава услове предвиђене за 
именовање директора, на период који није дужи од  
шест месеци. У оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете,  Скупштина 
града  може донети одлуку о именовању на период од 
још шест месеци.“ 

 
Члан 23. 

 
Члан 27. брише се. 
 

Члан 24. 
 
У члану 32.  став.4. после речи „ планирани начин 

расподеле добити Предузећа“ додају се речи  „односно 
планирани начин покрића губитка предузећа“ а у истом 
ставу бришу се речи „председника и чланова Управног 
одбора“. 

 
Члан 25. 

 
После члана 33. додаје се нови члан  34. који гласи:  
 

„Члан 34. 
 
У Предузећу право на штрајк запослених остварује се у 

складу са законом којим се уређују услови за организовање 
штрајка, колективним уговором и другим актима. 

У случају да се у Предузећу  не обезбеде услови за 
остваривање минимума процеса рада, Градско веће 
града Крушевца предузима неопходне мере, ако оцени 
да могу наступити штетне последице за живот и 
здравље људи и или њихову безбедност и безбедност 
имовине или друге штетне последице, и то:  

1) увођење радне обавезе;  
2) радно ангажовање запослених из других 

техничко-технолошких система или запошљавање и 
радно ангажовање нових лица;  

3) покретање поступка за утврђивање одговорности 
директора и председника и чланова Надзорног одбора 
јавног предузећа.“. 

 
Члан 26. 

 
После члана 34. додаје се нови члан  35. који гласи:  
 

„Члан 35. 
 
„Предузеће ће ускладити своје опште акте, 

организацију и пословање са одредбама ове Одлуке у 
року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке.“ 

  
Члан 27. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине града 

Крушевца да утврди пречишћен текст ове Одлуке. 
 

Члан 28. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-74/2013                        ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 5. и 65.став 1. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012) и чл. 19. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
26.04.2013. године  донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о организовању Јавног комуналног 

предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије "Градска топлана" Крушевац ("Службени лист 
града Крушевца" бр.1/09 - Пречишћен текст и 7/2012) 
члан 1. мења се и гласи: 

"Овом Одлуком усклађује се Одлука о организовању 
Јавног комуналног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије "Градска топлана" 
Крушевац ("Службени лист града Крушевца" бр.1/09 - 
Пречишћен текст и 7/2012) са одредбама Закона о 
јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012). 

 
Члан 2. 

  
Члан 3. брише се. 
 

Члан 3. 
 
После члана 4. у поднаслову реч "ФИРМА" замењује се 

речима "ПОСЛОВНО ИМЕ". 
 

Члан 4. 
 
У члану 5. став 1. реч  "фирмом" замењује се речима 

"пословним именом". 
У истом члану, став 4.  реч "Управни" мења се речју 

"Надзорни". 
 

Члан 5. 
 
Члан 6. мења се и гласи: 
"Предузеће обавља претежну делатност: 
35.30 – снабдевање паром и климатизација". 
 



 27.04.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  4                                       141 
 

 

Члан 6. 
 
У члану 9. став 1. реч "Управног" замењује се речју 

"Надзорног". 
 

Члан 7. 
 
После члана 11. и поднаслова "ИМОВИНА 

ПРЕДУЗЕЋА" додаје се нови члан 11 а  који гласи: 
 

"Члан 11 а. 
 
Основни капитал Предузећа износи 1.000,00 динара  

који се уплаћује на рачун Предузећа код овлашћене 
пословне банке". 

   
Члан 8. 

 
Члан  12. мења се и гласи: 
„Имовину Предузећа чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана средства 
и хартије од вредности  и друга имовинска права, која 
су пренета у својину Предузећа  у складу са Законом 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини. 

Предузеће може користити и средства у јавној и 
другим облицима  својине, у складу са законом, овом 
Одлуком   и другим прописима Града. 

По основу улагања средстава у јавној својини, град 
Крушевац стиче уделе или акције у Предузећу и права 
по основу тих удела или акција. 

Град Крушевац је власник 100% удела у основном 
капиталу Предузећа". 

 
Члан 9. 

 
После члана 12. додаје се нови члан 12 а. који гласи: 
 

"Члан 12 а 
 
Предузеће се може задуживати само под условом да 

је финансијски кредитно способно да преузме отплату 
кредита.  

Предузеће се може краткорочно задуживати за 
финансирање дефицита текуће ликвидности који 
настаје услед неуравнотежености кретања у приходима 
и расходима предузећа. 

Укупан износ задуживања из става 2. овог члана, 
мора се вратити пре краја пословне године у којој је 
уговорено и не може се рефинансирати или пренети у 
наредну пословну годину. 

Предузеће се може дугорочно задуживати само ради 
финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода предвиђеним програмом 
пословања, уз сагласност оснивача. 

Износ неизмиреног дугорочног задужења за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана 
не може бити већи од 50% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Износ главнице и камате који доспева у свакој 
години на сва неизмирена дугорочна задуживања за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана, 
не може бити већи од 15% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години. 

Предузеће је обавезно да у циљу задужења под 
најповољнијим тржишним условима спроведе поступак 
јавне набавке, у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке". 

 
Члан 10. 

 
У члану 14.  мења се став 1. и гласи:  
"Ради обезбеђивања заштите општег интереса 

односно остваривања циљева ради којих је Предузеће 
основано, Скупштина града даје сагласност на: 

- Статут, 
-  Годишњи програм пословања, 
- Финансијски извештај  и извештај о реализацији 

програма пословања, 
- Давање  гаранција, авала, јемства, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
његове делатности од општег интереса,  

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у 
јавној својини која су пренета у својину Предузећа, 
веће вредности (преко износа утврђеног за набавке 
мале вредности у складу са Законом о јавним 
набавкама), која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, 

- Акт о општим условима за испоруку производа и  
услуга, 

- Улагање капитала, 
- Статусне промене, 
- Акт о процени вредности  капитала и исказивању 

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији, 

- одлуку о дугорочном задужењу, 
- Одлуку о расподели добити, односно начину 

покрића губитка и 
- акт о оснивању зависног друштва капитала". 
 

Члан  11. 
 
Члан 15. се брише. 
 

Члан  12. 
 
У члану 16. став 1. алинеја 3. мења се  и гласи: 
 "- ограничење права располагања појединим 

средствима  у јавној својини,". 
 

Члан 13. 
 

Члан 19. мења се и гласи: 
"Управљање у Предузећу организује се као 

једнодомно. 
Органи Предузећа  су: Надзорни одбор и директор". 
 

Члан 14. 
 
Члан 20. мења се и гласи: 

„Члан 20. 
 
"Надзорни одбор има председника и два члана, које 

именује Скупштина града Крушевца на период од 4 
године, под условима, на начин и по поступку 
утврђеним Законом.  
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Надзорни одбор чине 2 представника оснивача и 
један представник  из реда запослених у Предузећу. 

Представник запослених предлаже се на  начин и по 
поступку утврђеним Статутом Предузећа. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у  Надзорном 
одбору. Висину накнаде утврђује Скупштина града на 
основу степена реализације Програма пословања 
Предузећа". 

 
Члан 15. 

 
После члана 20. додаје се нови члан 20а. који гласи: 
 

„Члан 20а. 
 

За председника и чланове Надзорног одбора именује 
се лице које испуњава следеће услове: 

1. Да је пунолетно и пословно способно; 
2. Да има стечено високо образовање трећег или 

другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 

3. Да је стручњак у једној или више области из које 
је делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће; 

4. Најмање три године искуства на руководећем 
положају; 

5. Да поседује стручност из области финансија, 
права или корпоративног управљања; 

6. Да није осуђивано на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности, као и да му није 
изречена мере безбедносне забране обављања претежне 
делантости јавног предузећа. 

 
Члан 16. 

 
Члан 21. мења се и гласи: 
„Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 

- Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност 
годишњи програм пословања, 

- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног 
предузећа, 

- пропусте да предузму неопходне мере пред 
надлежним органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских дужности, несаве-
сним понашањем и на други начин. 

Председник и чланови Надзорног одбора могу се 
разрешити пре истека периода на који су именовани, 
уколико: 

- јавно предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је 
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог Надзорног одбора, односно 
именовања новог председника или члана Надзорног 
одбора". 

 
Члан 17. 

 
Члан 22. мења се и гласи: 
"Надзорни одбор: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве 

јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма 

пословања; 
3) доноси годишњи програм пословања, уз 

сагласност оснивача; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног 

предузећа и именује комисију за ревизију у складу са 
Законом; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа 
и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност оснивача; 
9) одлучује о статусним променама и оснивању 

других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 

начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
11) даје сагласност директору за предузимање 

послова или радњи у складу са овим законом, статутом 
и одлуком оснивача; 

12) закључује уговоре о раду на одређено време са 
директором предузећа; 

13) врши друге послове у складу са овим законом, 
статутом и прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања 
о питањима из своје надлежности на директора или 
друго лице у јавном предузећу". 

                                        
Члан 18. 

 
Члан 23. мења се и гласи: 
"Директора Предузећа именује Скупштина града 

Крушевца на основу спроведеног конкурса, под 
условима утврђеним Законом и Статутом Предузећа, и 
на начин и у поступку прописан Законом. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања 
коју именује Скупштина града Крушевца. 

Комисија има председника и четири члана. Један 
члан Комисије мора бити именован на предлог Сталне 
конференције градова и општина. Један члан Комисије 
именује се за свако појединачно именовање директора 
и мора бити члан Надзорног одбора. 

Чланови Комисије именују се на период од три 
године. 

Мандат директора предузећа траје 4 године. 
Директор предузећа заснива радни однос на 

одређено време". 
Члан 19. 

 
Члан 24. мења се и гласи: 
"Директор: 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Предузећа; 
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4) одговара за законитост рада предузећа; 
5) предлаже годишњи програм пословања и 

предузима мере за његово спровођење; 
6) предлаже финансијске извештаје и извештаје о 

реализацији програма пословања; 
7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
8) доноси акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места уз сагласност Надзорног 
одбора. 

9) врши друге послове утврђене законом и статутом 
предузећа". 

 
Члан 20. 

 
Члан 25. мења се и гласи: 
"Скупштина града може разрешити директора под 

условима предвиђеним законом. 
Предлог за разрешење може поднети Надзорни 

одбор предузећа. 
Предлог за разрешење мора бити образложен са 

прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење". 

 
Члан 21. 

 
Члан  26. мења се и гласи: 
"Скупштина града именује вршиоца дужности 

директора у случајевима предвиђеним законом. 
За вршиоца дужности директора може бити 

именовано лице које испуњава услове предвиђене за 
именовање директора, на период који није дужи од  
шест месеци. У оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете, Скупштина 
града  може донети одлуку о именовању на период од 
још шест месеци". 

 
Члан 22. 

 
Члан 27. брише се. 
 

Члан 23. 
 
У члану 32. став 4. после речи "планирани начин 

расподеле добити Предузећа"  додају се речи   "односно 
планирани начин покрића губитка предузећа" а у истом 
ставу бришу се речи "председника и чланова Управног 
одбора". 

 
Члан 24. 

 
После члана 33. додаје се нови члан  34. који гласи:  
 

"Члан 34. 
 
У Предузећу право на штрајк запослених остварује 

се у складу са законом којим се уређују услови за 
организовање штрајка, колективним уговором и другим 
актима. 

У случају да се у Предузећу  не обезбеде услови за 
остваривање минимума процеса рада, Градско веће 
града Крушевца предузима неопходне мере, ако оцени 
да могу наступити штетне последице за живот и 
здравље људи и или њихову безбедност и безбедност 
имовине или друге штетне последице, и то: 

1) увођење радне обавезе; 
2) радно ангажовање запослених из других 

техничко-технолошких система или запошљавање и 
радно ангажовање нових лица; 

3) покретање поступка за утврђивање одговорности 
директора и председника и чланова Надзорног одбора 
јавног предузећа". 

 
Члан 25. 

 
После члана 34. додаје се нови члан  35. који гласи:  
 

"Члан 35. 
 
Предузеће ће ускладити своје опште акте, 

организацију и пословање са одредбама ове Одлуке у 
року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке". 

 
Члан 26. 

 
Овлашћује се Комисија  за прописе Скупштине града 

Крушевца да утврди пречишћен текст ове Одлуке. 
 

Члан 27. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном листу града Крушевца" . 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-75/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
181 
На основу члана 3 ст. 3. Закона о јавним службама 

("Службени гласник РС" бр. 42/91), чл. 65. став 4. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" 
бр.119/2012) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011),  

Скупштина града Крушевца, на седници од 
26.04.2013. године донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Радио 

телевизија Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
1/09 - Пречишћен текст и 6/11) после члана 1. додаје се 
члан 1а који гласи:  

"Овом Одлуком усклађује се Одлука о оснивању 
Јавног предузећа Радио телевизија Крушевац ("Службе-
ни лист града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст и 
6/11) са одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС" бр. 119/2012).  

 
Члан 2. 
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Члан 2. мења се и гласи:  
"Предузеће ће пословати под пословним именом: 

Јавно предузеће "Радио телевизија Крушевац".  
Скраћени назив пословног имена гласи: РТК, са п.о.  
Седиште Предузећа је у Крушевцу, Трг Косовских 

јунака број 6.  
Назив и седиште Предузећа не може се мењати без 

сагласности оснивача.  
 

Члан 3. 
 
Члан 4. мења се и гласи:  
"РТК има своју имовину којом управља и располаже 

у складу са законом и оснивачким актом.  
Имовину РТК чине право својине на покретним и 

непокретним стварима, новчана средства и хартије од 
вредности и друга имовинска права која су пренета у 
својину предузећа у складу са законом, укључујући и 
право коришћења на стварима у јавној својини.  

РТК за обављање делатности може користити и 
средства у јавној и другим облицима својине, у складу 
са законом, овом Одлуком и уговором.  

По основу улагања средстава у јавној својини град 
Крушевац стиче акције и уделе у РТК и права по 
основу тих акција или удела."  

 
Члан 4. 

 
Члан 7. мења се и гласи:  
"РТК не може отуђити имовину веће вредности која 

је у непосредној функцији обављања делатности, као 
што су релеји, предајници, опрема за одржавање 
минимума процеса рада, и ствари и права која је 
обезбедио оснивач, без претходне сагласности 
оснивача.  

 
Члан 5. 

 
У члану 8. став 1. мења се и гласи:  
"Основни уписани капитал Предузећа износи 

25.765.922,00 динара."  
 

Члан 6. 
 
Члан 10. мења се и гласи:  
"РТК се може задуживати само под условом да је 

финансијски кредитно способно да преузме отплату 
кредита.  

РТК се може краткорочно задуживати за 
финансирање дефицита текуће ликвидности који 
настаје услед неуравнотежености кретања у приходима 
и расходима предузећа.  

Укупан износ задуживања из става 2. овог члана, 
мора се вратити пре краја пословне године у којој је 
уговорено и не може се рефинансирати или пренети у 
наредну пословну годину.  

РТК се може дугорочно задуживати само ради 
финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода предвиђеним програмом 
пословања, уз сагласност оснивача.  

Износ неизмиреног дугорочног задужења за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана 
не може бити већи од 50% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години.  

Износ главнице и камате који доспева у свакој 
години на сва неизмирена дугорочна задуживања за 
капиталне инвестиционе расходе из става 4. овог члана, 
не може бити већи од 15% укупно остварених текућих 
прихода предузећа у претходној години.  

РТК је обавезно да у циљу задужења под најповољ-
нијим тржишним условима спроведе поступак јавне 
набавке, у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке".  

 
Члан 7. 

 
Члан 11 мења се и гласи:  
"Управљање у РТК организује се као једнодомно.  
Органи РТК су: Надзорни одбор и директор".  
 

Члан 8. 
 
Члан 12. мења се и гласи:  
"Надзорни одбор има три члана.  
Чланове Надзорног одбора именује оснивач.  
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године.  
Надзорни одбор чине 2 представника оснивача и 

један представник запослених у РТК.  
Представници запослених предлажу се на начин 

утврђен Статутом РТК.  
Оснивач актом о именовању Надзорног одбора 

одређује председника Надзорног одбора."  
 

Члан 9. 
 
После члана 12. додају се нови чланови 12 а и 12 б 

који гласе:  
 

"Члан 12 а 
 
За председника и чланове Надзорног одбора именује 

се лице које испуњава следеће услове:   
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање трећег или 

другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године;  

3) да је стручњак у једној или више области из које 
је делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано јавно предузеће;  

4) најмање три године искуства на руководећем 
положају;  

5) да поседује стручност из области финансија, 
права или корпоративног управљања;  

6) да није осуђивано на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, правног 
саобраћаја или службене дужности, као и да му није 
изречена мера безбедности забране обављања претежне 
делатности јавног предузећа.  

Члан 12 б 
 
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора 

престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем.  

Председник и чланови Надзорног одбора разреша-
вају се пре истека периода на који су именовани, 
уколико:  

• Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност 
годишњи програм пословања,  
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• оснивач не прихвати финансијски извештај јавног 
предузећа,  

• пропусте да предузму неопходне мере пред 
надлежним органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и  на други начин.  

Председник и чланови Надзорног одбора могу се 
разрешити пре истека периода на који су именовани, 
уколико:  

• јавно предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.  

Председник и чланови Надзорног одбора којима је 
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог Надзорног одбора, односно 
именовања новог председника или члана Надзорног 
одбора".  

 
Члан 10. 

 
Члан 13. мења се и гласи:  
Надзорни одбор:  
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве 

јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;  
2) усваја извештај о степену реализације програма 

пословања;  
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагла-

сност оснивача;  
4) надзире рад директора;  
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног 

предузећа;  
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 

унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима;  

7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа 
и доставља их оснивачу ради давања сагласности;  

8) доноси статут уз сагласност оснивача;  
9) одлучује о статусним променама и оснивању 

других правних субјеката, уз сагласност оснивача;  
10) доноси одлуку о расподели добити, односно 

начину покрића губитка уз сагласност оснивача;  
11) даје сагласност директору за предузимање 

послова или радњи у складу са овим законом, статутом 
и одлуком оснивача;  

12) именује извршне директоре јавног предузећа;  
13) закључује уговоре о раду на одређено време са 

директором предузећа, односно уговоре о раду са 
извршним директорима предузећа;  

14) врши друге послове у складу са овим законом, 
статутом и прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава.  

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања 
о питањима из своје надлежности на директора или 
друго лице у јавном предузећу.  

 
Члан 11. 

 
После члана 13. додати нови члан 13 а који гласи:  
"Председник и чланови Надзорног одбора имају 

право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору.  

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује 
оснивач, на основу извештаја о степену реализације 
програма пословања јавног предузећа".  

 
Члан 12. 

 
Члан 14. мења се и гласи:  
"Директора РТК именује и разрешава Скупштина 

града Крушевца на основу спроведеног јавног 
конкурса, под условима утврђеним Законом и Статутом 
РТК, и на начин и у поступку прописаним Законом.  

Мандат директора предузећа траје 4 године.  
Услови за избор директора утврђују се Статутом 

РТК.  
Директор РТК заснива радни однос на одређено 

време".  
 

Члан 13. 
 
Члан 15. мења се и гласи: 
"Директор јавног предузећа:  
1) представља и заступа јавно предузеће;  
2) организује и руководи процесом рада;  
3) води пословање јавног предузећа;  
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;  
5) предлаже годишњи програм пословања и преду-

зима мере за његово спровођење;  
6) предлаже финансијске извештаје;  
7) извршава одлуке Надзорног одбора;  
8) предлаже извршне директоре;  
9) врши друге послове одређене законом, оснива-

чким актом и статутом јавног предузећа." 
 

Члан 14. 
 
Члан 16. мења се и гласи:  
"Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања 

коју именује Скупштина града Крушевца.  
Комисија има председника и четири члана. Један 

члан Комисије мора бити именован на предлог Сталне 
конференције градова и општина.  

Један члан Комисије именује се за свако поједи-
начно именовање директора и мора бити члан 
Надзорног одбора.  

Чланови Комисије именују се на период од три године."  
 

Члан 15. 
 
Члан 17. се брише.  
 

Члан 16. 
 
После члана 17. додају се чланови 17 а и 17 б који 

гласе:  
 

"Члан 17 а 
 
Скупштина града може разрешити директора под 

условима предвиђеним законом.  
Предлог за разрешење може поднети Надзорни 

одбор предузећа.  
Предлог за разрешење мора бити образложен са 

прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење.  
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Члан 17 б 
 
Скупштина града именује вршиоца дужности 

директора у случајевима предвиђеним законом.  
За вршиоца дужности директора може бити 

именовано лице које испуњава услове предвиђене за 
именовање директора, на период који није дужи од 
шест месеци. У оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете, Скупштина 
града може донети одлуку о именовању на период од 
још шест месеци".  

 
Члан 17. 

 
Члан 18. мења се и гласи:   
"У случају поремећаја у пословању РТК, оснивач 

може предузети мере којима ће обезбедити услове за 
несметано функицонисање предузећа:   

- промени унутрашњу организацију Предузећа,  
- разреши органе које именује и именује привремене 

органе Предузећа,  
- ограничи права појединих делова Предузећа да 

иступају у правном промету са трећим лицима,  
- ограничи право располагања појединим средстви-

ма у јавној својини и 
- друге мере одређене законом којим се уређују 

услови и начин обављања делатности од општег 
интереса и оснивачким актом".  

 
Члан 18. 

 
Члан 19. мења се и гласи:   
"Ради обезбеђења заштите општег интереса у РТК, 

Скупштина града даје сагласност на:  
1) статут;  
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
делатности од општег интереса;  

3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) 
осим ако другим законом није предвиђено да ту 
сагласност даје други државни орган;  

4) располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину јавног 
предузећа, веће вредности (преко износа утврђеног за 
набавке мале вредности у складу са Законом о јавним 
набавкама), која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, утврђених оснивачким 
актом;  

5) акт о општим условима за испоруку производа и 
услуга;  

6) улагање капитала;  
7) статусне промене;  
8) акт о процени вредности капитала и исказивању 

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији;  

9) одлуку о дугорочном задужењу;  
10) одлуку о расподели добити, односно начину 

покрића губитка; 
11) акт о оснивању зависног друштва капитала;  
12) друге одлуке, у складу са законом којим се 

уређује обављање делатности од општег интереса и 
оснивачким актом.  

 
Предлог за давање сагласности из става 1. овог 

члана подноси Градско веће града Крушевца".  
 

Члан 19. 
 
После члана 19. додаје се нови члан 19а који гласи: 
 

„Члан 19а. 
 
"У РТК право на штрајк запослених остварује се у 

складу са законом којим се уређују услови за организовање 
штрајка, колективним уговором и другим актима.  

У случају да се у РТК не обезбеде услови за 
остваривање минимума процеса рада, Градско веће 
града Крушевца предузима неопходне мере, ако оцени 
да могу наступити штетне последице за живот и 
здравље људи и или њихову безбедност и безбедност 
имовине или друге штетне последице, и то:  

1) увођење радне обавезе;  
2) радно ангажовање запослених из других 

техничко-технолошких система или запошљавање и 
радно ангажовање нових лица;  

3) покретање поступка за утврђивање одговорности 
директора и председника и чланова Надзорног одбора 
јавног предузећа".  

 
Члан 20. 

 
Члан 20. мења се и гласи:   
"РТК ће ускладити своје опште акте, организацију и 

пословање са одредбама ове Одлуке у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу Одлуке".  

 
Члан 21. 

 
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине града 

Крушевца да утврди пречишћени текст ове Одлуке.  
 

Члан 22. 
 
Ова Одлука, ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном листу града Крушевца".  
  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-76/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
 
 

182 
На основу члана 13. Закона о јавним службама 

("Сл.гласник РС" број 42/91 и 71/94), члана 28. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
("Сл.гласник РС" број 72/09), члана 8. Закона о 
предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник 
РС" број 18/2010) и члана 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
26.04.2013. године, донела  је 
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О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИСХРАНУ ДЕЦЕ 
„НАТА ВЕЉКОВИЋ“ У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Установе за предшколско 

васпитање, образовање и исхрану деце "Ната 
Вељковић" у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца" 
број 1/09 - пречишћен текст и 6/2010) мења се назив 
Одлуке тако да гласи "Одлука о оснивању Предшкол-
ске установе "Ната Вељковић" у Крушевцу (у даљем 
тексту: Установа)". 

 
Члан 2. 

 
После члана 2. Додати члан 2 а који гласи: 
Установа ће пословати под називом Предшколска 

установа "Ната Вељковић" Крушевац, са потпуном 
одговорношћу. 

Скраћени назив Установе је ПУ "Ната Вељковић" 
Крушевац, са п.о. 

Седиште Установе је у Крушевцу, ул. Босанска број 21. 
За промену назива и седишта установе потребна је 

сагласност оснивача. 
 

Члан 3. 
 
У целом тексту Одлуке, назив "Установа за 

предшколско васпитање, образовање и исхрану 
деце"Ната Вељковић" Крушевац", замењује се називом 
"Предшколска установа "Ната Вељковић"". 

 
Члан 4. 

 
Установа је дужна да у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке усклади одредбе Статута са овом 
Одлуком. 

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

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-201/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
183 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 27/09, 81/09 и 24/11) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О 
УРЕЂЕЊУ ГРАДА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о уређењу града ("Сл. лист града 

Крушевца" бр. 8/2012 и 10/2012) у члану 15. став 4 
мења се и гласи: 

"Почетни и излицитирани износ закупнине ускла-
ђује се на почетку календарске године са растом 
потрошачких цена за претходну годину". 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 352-486/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

184 
На основу члана 15. став. 1. тачка 1. Закона о 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 20. став 1. 
тачка 19. и члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ број 129/07) и члана 19. Статута 
града Крушевца („Службени лист града Крушевца“ 
број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је   

 
О Д Л У К У  

 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређују се субјекти система заштите и 
спасавања на територији Града Крушевца (у даљем тексту 
Град); уређују надлежности органа Града, образовање 
јединица цивилне заштите опште намене, постављање 
повереника и заменика повереника цивилне заштите у 
насељеним местима; одређивање оспособљених 
правних лица за заштиту и спасавање; уређује 
финансирање система заштите и спасавања и друга 
питања из области цивилне заштите прописана Законом 
о ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон) и 
другим прописима који регулишу област заштите и 
спасавања. 

Субјекти заштите и спасавања на територији 
града Крушевца  

Члан 2. 
 

1. Скупштина града; 
2. Градско веће; 
3. Градоначелник; 
4. Градска управа; 
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5. Оспособљена привредна друштва и друга правна 
лица од значаја за заштиту и спасавање; 

6. Грађани и удружења грађана и друге организације. 
 
II - НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДА 
 
1. Скупштина града 
 

Члан 3. 
 

У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва и материјалних добара на 
територији Града, Скупштина града врши следеће послове: 

 
 доноси Одлуку о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији Града и обезбеђује 
њено спровођење у складу са јединственим системом 
заштите и спасавања у Републици Србији; 

 
 доноси план и програм развоја система заштите и 

спасавања на територији Града; 
 
 планира и утврђује изворе финансирања за 

развој, изградњу и извршавање задатака заштите и 
спасавања и развој цивилне заштите и спровођења мера 
и задатака цивилне заштите на територији Града; 
 
 образује Градски штаб за ванредне ситуације; 

 
 одређује оспособљена правна лица од значаја за 

заштиту и спасавање на територији Града; 
 
 разматра висину насталих штета од елементар-

них непогода и доставља захтев за помоћ Влади 
Републике Србије; 
 
 разматра извештаје градоначелника о битним 

питањима за заштиту и спасавање и др. 
 
 извршава и друге задатке и прописе, у складу са 

Законом и другим прописима, који утврђују обавезе 
јединицама локалне самоуправе. 
 
 образује ситуациони центар за потребе града 

Крушевца. 
 
 
2. Градско веће 
 

Члан 4. 
 
У остваривању улоге у систему заштите и спасавања 

становништва и материјалних и културних добара на 
територији Града, Градско веће врши следеће послове: 

 
 доноси Процену угрожености на територији Града; 
 доноси План заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; 
 образује Комисију за процену штете настале од 

елементарних непогода; 
 доноси одлуке о накнади штете настале од 

последица елементарних непогода; 
 прати реализацију превентивних мера заштите; 
 предлаже акта која доноси Скупштина града, 
 решава у другостепеном поступку о правима и 

обавезама припадника јединица опште намене. 
 
 
3. Градоначелник 
 

Члан 5. 
 
У остваривању улоге у систему заштите и спасавања 

становништва и материјалних и културних добара на 
територији Града, Градоначелник врши следеће послове: 
 стара се о спровођењу Закона и других прописа 

из области заштите и спасавања; 
 обавља функцију команданта Градског штаба за 

ванредне ситуације и руководи његовим радом; 
 у сарадњи са начелником штаба предлаже 

именовање осталих чланова штаба за ванредне ситуације; 
 доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације 

у Граду; 
 руководи заштитом и спасавањем и наређује 

мере утврђене Законом и другим прописима; 
 усмерава и усклађује рад Градских органа и 

правних лица чији је Град оснивач у спровођењу мера 
заштите и спасавања; 
 наређује формирање,опремање и обуку јединица 

цивилне заштите опште намене, 
 остварује сарадњу са начелником управног 

округа и окружним штабом за ванредне ситуације у 
циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним 
ситуацијама; 
 наређује евакуацију грађана,правних лица и 

материјалних добара са угроженог подручја и стара се о 
њиховом збрињавању; 
 стара се о организацији и спровођењу мобилизације 

грађана, правних лица и материјалних добара у циљу 
укључења истих у активности заштите и спасавања; 
 одлучује о организовању превоза,смештаја и 

исхране припадника јединица цивилне заштите опште 
намене и грађана који учествују у заштити и спасавању 
становништва и материјалних добара у Граду, 
 одлучује о увођењу дежурства градским органима 

и другим правним лицима у ванредној ситуацији; 
 одлучује о додели помоћи грађанима који су 

претрпели штете у ванредним ситуацијама; 
 остварује сарадњу са суседним јединицама 

локалне самоуправе, Министарством унутрашњих 
послова и Војском Србије у циљу усклађивања 
активности у ванредним ситуацијама;  
 разматра и одлучује о другим питањима из 

области заштите и спасавања из своје надлежности; 
 извештава Скупштину града о стању на терену и 

о предузетим активностима у ванредној ситуацији. 
 
4. Градска управа 
 

Члан 6. 
 

 Градска управа Града у оквиру своје надлежности у 
остваривању улоге у систему заштите и спасавања 
обавља следеће послове и задатке: 

 
 прати стање у вези са заштитом и спасавањем у 

ванредним ситуацијама и предузимају мере за заштиту 
и спасавање; 
 учествује у изради Процене угрожености 

територије Града; 
 израђује поједине делове Плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама; 
 учествује у припремама и извођењу привременог 

померања или евакуације становништва; 
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 учествује у припремама и спровођењу 
збрињавања настрадалог становништва; 
 стара се око обезбеђења неопходних средстава за 

рад Градског штаба за ванредне ситуације; 
 врши послове урбанистичких мера заштите и 

спасавања из своје надлежности; 
 набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру 

система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествује 
у изради студије покривености система јавног узбуњивања 
за територију јединице локалне самоуправе; 
 стара се о обезбеђењу телекомуникационе и 

информационе подршке за потребе заштите и спасавања; 
 организује, развија и води личну и колективну 

заштиту; 
 учествује у организацији, формирању и 

опремању јединица цивилне заштите опште намене и 

доноси првостепено решење о ангажовању припадника 
јединица опште намене. 
 остварује сарадњу са организационим јединица-

ма Сектором за ванредне ситуације - Одељењем за 
ванредне ситуације у Крушевцу  
 обавља и друге послове у циљу заштите и 

спасавања.  
 
III Оспособљена правна лица за заштиту и  
      спасавање 
 

Члан 7. 
 
У складу са чланом 15. тачка 8. Закона, а за потребе 

заштите и спасавања грађана и материјалних добара од 
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и 
опасности на територији Града, одређују се 
оспособљена правна лица  и то:  

 
 

Р. 
бр. Пун назив правног лица Седиште и адреса Делатност Задатак-мера 

цивилне заштите
 

1 2 3 4 5
1. ЈП ПТТ саобраћаја Србија -  

РЈ  ПТТ саобраћаја „Крушевац“ 
Немањина бр.2
Крушевац 

Делатност пошта  - хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

2. Предузеће за телекомуникације 
„Телеком Србија“А.Д.-  
РЈ за телекомуникације „Крушевац" 

Немањина бр.2
Крушевац 

64110
Телекомуникације 

- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
- узбуњивање 
 

3. ЈП „Електромрежа Србије“  
Погон „Крушевац“ 

Жупски пут бб
Крушевац 

Пренос електричне 
енергије. Пројектовање 
електроенергетских 
објеката, уређаја, 
водова. Изградња 
електроенергетских 
објеката, уређаја, 
водова. 

- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 

4. „Електросрбија“Д.О.О. Краљево  - 
Електродистрибуција Крушевац 

Косанчићева 32
Крушевац 

Дистрибуција 
електричне енергије 

- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 
- узбуњивање 
 

5. ЈЖТП „Београд“ 
Железнички чвор Краљево 
Железничка станица Крушевац 

Железничка бб
Крушевац 

Железнички саобраћај - евакуација
- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих

6. Републички хидрометеоролошки 
завод 
Метеоролшка станица – Крушевац 

Љубе Трипковића 
бб 
Крушевац 

Метеорологија - заштита и спаса-
вање од поплава и 
несрећа на води и 
под водом
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- заштита и 
спасавање од 
пожара и 
експлозија 
 

7. ЈКП „Водовод“ Крушевац Душанова бр.46
Крушевац 

Скупљање, 
пречишћавање и 
дистрибуција воде 

- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
- заштита и 
спасавање од 
пожара и 
експлозија 
- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 
- очување добара 
битних за опстанак 
 

8. ЈП „Србија шуме“ - 
 Шумско газдинство „Расина“ 
Крушевац 

ЈНА бр 18
Крушевац 

Узгој и 
искоришћавање шума 
и одговарајуће 
услужне делатности 

- заштита и 
спасавање од 
пожара и 
експлозија 
- очување добара 
битних за опстанак 
- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 
 

9. Пољопривредна станица Крушевац Чолак Антина  бр.41 
Крушевац 

Остале 
пољопривредне услуге 

- очување добара 
битних за опстанак 
 

10. Институт за истраживања у 
пољопривреди - 
Центар за крмно биље Крушевац 

Трг Расинских 
Партизана 50 
Крушевац 

Изградња база 
података 
(скупљање података 
од једног или више 
извора) 

- очување добара 
битних за опстанак 

11. Здравствени центар Крушевац Косовска 16
Крушевац 

Здравствена заштита 
становника 

- прва медицинска 
помоћ 
- евакуација 
- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 
- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

12. Завод за јавно здравље - Крушевац В.Путника 5/2
Крушевац 

Здравствена заштита 
становника 

- хитно успоставља-
ње неопходних 
служби од јавног 
интереса 
- очување добара 
битних за опстанак 
 
- заштита и спаса-
вање од поплава и 
несрећа на води и 
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под водом
- заштита од 
техничко 
технолошких 
несрећа 
 

13. 
 

Апотекарска установа Крушевац Луке Ивановића 34
Крушевац 

Издавање и справљање 
лекова по рецептури 

- прва медицинска 
помоћ 
- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

14. Специјална болница за коштано – 
зглобна и дегенеративна обољења 
„Рибарска  Бања“ 

Рибарска Бања
Крушевац 

Здравствена заштита 
становника 

- прва медицинска 
помоћ 
- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 
 

15. Црвени крст  Крушевац Чолак Антина бб
Крушевац 

Социјално -
хуманитарна 

- евакуација
- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 
- прва медицинска 
помоћ 
 

16. Центар за социјални рад Крушевац Мајке Југовића 36
Крушевац 

Социјална - збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 
- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

17. Предшколска установа „Ната 
Вељковић“ 

Босанска 21
Крушевац 

Установа за 
предшколско 
васпитање,образовање 
и исхрану деце 

- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 

18. ЈП „Спортски центар“ Крушевац Николе Тесле 14
Крушевац 

92610-спортске арене 
и стадиони 
92622-остале спортске 
активности 
 

- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 

19. АД „Југопревоз“ Крушевац Југ Богданова 2
Крушевац 

Превоз путника у 
друмском саобраћају 

- евакуација
- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

20. Ветеринарска станица Крушевац Мићуна Павловића 
бр 23 
Крушевац 

Здравствена заштита 
животиња 

- очување добара 
битних за опстанак 
- асанација терена 
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21. ЈКП „Крушевац“ Крушевац Јасички пут бб

Крушевац 
0дстрањивање 
отпадака и смећа, 
санитарне, ЗОО 
служба и сличне 
активности 

- асанација терена 

22. ЈКП „Градска топлана“ Крушевац Јасички пут бб
Крушевац 

Комунална - хитно успоставља
ње неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

23. Акционарско друштво  за путеве 
„Крушевацпут“ АД 

Јасички пут бб
Крушевац 

Одржавање и 
изградња путева 

- заштита од 
рушења и 
спасавање из 
рушевина 
- заштита и 
спасавање од 
поплава и несрећа 
на води и под 
водом 
- склањање и 
урбанистичке мере 
 

24. ЈП „Дирекција за урбанизам  и 
изградњу“ Крушевац 

Косанчићева бр.5
Крушевац 

Пројектовање и 
израда урбанистичких 
планова 

- склањање и 
урбанистичке мере 
- асанација терена 
 

25. ИМК „14 октобар“ А.Д. у 
реструктурирању Крушевац 

Јасички пут бб
Крушевац 

Производња машина 
за 
руднике, каменоломе 
и грађевинарство 

- заштита од 
рушења и 
спасавање из 
рушевина 
- заштита и 
спасавање од 
поплава и несрећа 
на води и под 
водом 
- склањање и 
урбанистичке мере 
 

26. ЈП „РТК“ Крушевац Трг Косовских 
јунака 6 
Крушевац 

Радио и телевизијске 
активности 

- узбуњивање
- евакуација 
- заштита од 
техничко 
технолошких 
рушевина 
 

27. ЈП „Крушевац стан“ Крушевац Чупићева 11,
Крушевац 
 

Извођење радова на 
одржавању стамбених 
зграда 

- заштита од 
рушења 
- склањање и 
урбанистичке мере 
- асанација терена 
 

28. Народни  музеј Крушевац Стефана Високог 15
Крушевац 

Делатност музеја -склањање и 
урбанистичке мере 
- очување добара 
битних за опстанак 
 

29. Историјски архив Крушевац Мајке Југовића бр. 6
Крушевац 

Делатност архива - склањање и 
урбанистичке мере 
- очување добара 
битних за опстанак 
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30. А.Д. „Бранко Перишић“  

у реструктурирању 
Трг мира 28
Крушевац 
 

Производња млинских 
производа 

- очување добара 
битних за опстанак 
- хитно 
успостављање 
неопходних служби 
од јавног интереса 
 

31. А.Д. „Фабрика уља“ 
 у реструктурирању 

Јастребачка 12
Крушевац 

Производња јестивог 
уља 

- очување добара 
битних за опстанак 
- Хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

32. Аероклуб   
"Михајло Живић" 

Аеродромска  бр. бб
Крушевац 

Остале спортске 
активности 
-обука пилота авиона 
и једрилица 

- заштита и спасава-
ње на неприступа-
чним теренима 
- заштита и спаса-
вање од пожара и 
експлозија 
 

33. ГП „Техноградња“ Д.О.О. 
Крушевац 

Мајке Југовића 
бр.14 
Крушевац 

Грађевински радови 
ниско и високоградње 

- заштита од 
рушења и 
спасавање из 
рушевина  
- склањање и 
урбанистичке мере  
- заштита и 
спасавање од 
поплава и несрећа 
на води и под 
водом  
- асанација терена 
 

34. Привредно друштво за производњу, 
промет и услуге „Профи асфалт“ 
Д.О.О. Крушевац 

Доситејева бб
Крушевац 

Грађевински радови 
ниско и високоградње 

- заштита од 
рушења и 
спасавање из 
рушевина  
- склањање и 
урбанистичке мере  
- заштита и 
спасавање од 
поплава и несрећа 
на води и под 
водом  
- асанација терена 
 

35. „Rovo – coop“ Д.О.О. 
Глобаре, Крушевац 

с. Глобаре, 
Крушевац 
 

Организација,  
грађевински радови 
нискоградње 

- заштита и 
спасавање од 
поплава, снега и 
снежних наноса 
 

36. Д.О.О.  „Милошевић“ Крушевац Железничка бб
Крушевац 

Трговина грађевинским 
матерјалом 

- очување добара 
битних за град 
- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 
 

37. С.З.Р. “Алекс – градња“ Kрушевац Југ Богданова 72, Грађевински радови - заштита и 
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Крушевац нискоградње спасавање од 

поплава, снега и 
снежних наноса 
 

38. Акционарско друштво за 
производњу амбалаже „Duropack“ 
А.Д. Крушевац 

Балканска 72
Крушевац 
 

Производња 
картонске амбалаже 

- склањање и 
урбанистичке мере 
- очување добара 
битних за град 
 

39. Горска служба  спасавања Србије – 
Станица Крушевац 

Колубарске битке 
81, Крушевац 
 

Делатност осталих 
организација на бази 
учлањења, на другом 
месту непоменутих 

- заштита и 
спасавање на 
неприступачним 
теренима 
- заштита од снега 
и снежних наноса 
 

40. Рибочуварска служба из Крушевца 
– „Расина ПЛУС“ Д.О.О. 

Ул.Чупићева 9
Крушевац 
 

Заштита вода I и II 
реда као и језера 

- заштита и 
спасавање од 
поплава  и несрећа 
на води и под водом  
 

41. Градска организација резервних 
војних старешина Крушевац 

Трг косовских 
јунака 6, Дом 
синдиката 5/7 

Настава и обука за 
резервне војне 
старашине 

- хитно 
успостављаење 
служби од јавног 
интереса 
 

42. Ронилачки клуб  
„Викинг“ Крушевац 

Нова Башићева 28
Крушевац 

91330
Делатности осталих 
организација на бази 
учлањења, на другом 
месту непоменутих 

- заштита и 
спасавање од 
поплава и несрећа 
на води и под 
водом 
 

43. Регата клуб Крушевац Чупићава 9
Крушевац 

Делатности осталих 
организација на бази 
учлањења,на другом 
месту непоменутих 

- заштита и 
спасавање од 
поплава и несрећа 
на води и под 
водом 
 

44. ПСД „Јастребац“ Крушевац Радомира 
Јаковљевића бб 
Крушевац 

Остале спортске 
активности 

- заштита и 
спасавање на 
неприступачним 
теренима 
 

45. Радио клуб „Багдала“ Крушевац Радомира 
Јаковљевића, 
Базени 
Крушевац 

Аматерски спортови - узбуњивање
- збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 
 

46. Одред извиђача „Вида Обрадовић“ 
Крушевац 

Боривоја Ивановића 
12 Крушевац 

91330
Делатности осталих 
организација на бази 
учлањења, на другом 
месту непоменутих 

- заштита и 
спасавање на 
неприступачним 
теренима 
- евакуација 
 

47. Ловачко удружење „Крушевац“ 
Крушевац 

Трг костурнице 14
Крушевац 

Делатности осталих 
организација на бази 
учлањења, на другом 
месту непоменутих 

- заштита и
спасавање на 
неприступачним 
теренима 
 

48. Ауто мото савез Србије – АМК  987 
ДОО Крушевац 

Газиместанска 32/Д
Крушевац 

Обука возача - хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
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интереса
 

49. „Вива 92“ Д.О.О.Крушевац  Железничка бб
Крушевац 

Велепродаја хране , 
пића и кућне хемије 

- хитно 
успостављање 
неопходних служби 
од јавног интереса 
 

50. „Браћа Ђокић“ Д.ОО Лесковац  - 
Кланица „Браћа Ђокић“ Крушевац 

Јасички пут бб
Крушевац 

Прерада меса, месних 
производа 

- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

51. КТК – Маркети  Крушевац Радована Милоше-
вића 83., Крушевац 

Трговина на велико и 
мало мешовитом 
робом 

- очување добара 
битних за опстанак 
- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

 
52. 

 
Млин „Видојевић“ Дедина Михајла Живића 1, 

Дедина. Крушевац 
Млинарски производи 

 
- очување добара 
битних за опстанак 
- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

53. „Мenex“ Д.О.О., Крушевац Стевана Високог 3, 
Крушевац 

Продаја рибе, 
прерађевина и воћа 

- очување добара 
битних за опстанак 
- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

 
54. 

 
СББ Крагујевац  - 
 ПЈ Крушевац 

Таковска 6, 
Крушевац 

Телекомуникације 
 
- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
- узбуњивање 
 

 
55. 

 
Дунав осигурање А.Д. Београд  
-  Филијала Крушевац 

Трг oктобарске 
револуције 4., 
Крушевац 

Осигурање лица и 
робе 

 
- хитно успоста-
вљање неопходних 
служби од јавног 
интереса 
 

 
56. 

 
Телекомуникације Д.О.О. Блаце  
-  РЈ Крушевац 

Благоја Паровића бб Телекомуникације 
- хитно 
успостављање 
неопходних 
служби од јавног 
интереса 
- узбуњивање 
 

 
Активирање и употребу правних лица из става 1. 

овог члана наређује Градски штаб за ванредне 
ситуације. 

Градоначелник града ће са правним лицима из става 
1. овог члана закључити Уговор којим ће се уредити 
међусобна права и обавезе. 
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Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем 
правних лица из става 1. овог члана у заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђује се из 
буџета Града. 

 
 

IV ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 8. 
 
За организацију и спровођење превентивних мера 

заштите и покретања почетних активности у случају 
појаве опасности по људе и материјална средства 
поставиће се повереници цивилне заштите и њихови 
заменици у складу са чланом 96. Закона. 

За повереника цивилне заштите постављају се 
секретари месних заједница. 

Заменици повереника постављају се на предлог 
повереника из става 2. овог члана,  из састава чланова 
савета месне заједнице  и то: 

 

Р. 
бр 

НАЗИВ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

Повереник 
/број 

извршиоца 

Заменик 
повере-
ника/број 
изврши-
оца 

 

1 2 3 4 
1 ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 1 3 
2 ДЕСПОТ СТЕФАН 

ЛАЗАРЕВИЋ 1 2 
3 ЦАР ЛАЗАР 1 2 
4 ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ 1 2 
5 ЛАЗАРИЦА  1 2 
6 МАЛО ГОЛОВОДЕ 1 1 
7 РАСАДНИК 1 2 
8 БИВОЉЕ 1 2 
9 УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ 1 2 

10 БАГДАЛА 1 2 
11 ЦЕНТАР 1 3 
12 ДОЊА ПАКАШНИЦА 1 1 
13 МУДРАКОВАЦ 1 1 
14 ПАРУНОВАЦ 1 2 
15 КАПИЏИЈА 1 1 
16 МАКРЕШАНЕ 1 1 
17 ДЕДИНА 1 2 
18 ЧИТЛУК 1 2 
19 БЕЛАСИЦА  1 1 
20 БЕЛА ВОДА 1 2 
21 ВЕЛИКА ЛОМНИЦА 1 1 
22 ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ 1 2 
23 ВИТАНОВАЦ 1 1 
24 ГАГЛОВО 1 1 
25 ГОРЊИ СТЕПОШ 1 1 
26 ВЕЛИКИ КУПЦИ 1 2 
27 ГАРИ 1 1 
28 ГЛОБОДЕР 1 1 
29 ДВОРАНЕ 1 1 
30 ЂУНИС 1 1 

1 2 3 4 
31 ЖАБАРЕ 1 2 
32 ЗДРАВИЊЕ 1 1 
33 КАОНИК  1 1 
34 КУКЉИН 1 1 
35 КОБИЉЕ 1 1 
36 КОЊУХ 1 2 
37 ЈАСИКА 1 2 
38 МАЧКОВАЦ 1 1 
39 МЕШЕВО 1 1 
40 МАЈДЕВО 1 1 
41 МОДРИЦА 1 1 
42 МАЛА РЕКА 1 1 
43 ПЕПЕЉЕВАЦ 1 2 
44 ПАДЕЖ 1 2 
45 БОВАН 1 1 
46 РИБАРЕ 1 2 
47 СУШИЦА 1 1 
48 ТРМЧАРЕ 1 1 
49 ТЕКИЈЕ 1 1 
50 ЋЕЛИЈЕ 1 1 
51 ШАНАЦ 1 1 
52 КРВАВИЦА 1 1 
53 ДОЊИ СТЕПОШ 1 1 
54 ЛАЗАРЕВАЦ 1 1 

 
Повереници и заменици повереника у месним 

заједницама предузимају непосредне мере за учешће 
грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите 
и личне, узајамне и колективне заштите и руководе 
јединицама цивилне заштите опште намене. 

Именовање повереника и заменика повереника 
извршиће Градски штаб за ванредне ситуације у року 
од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 
V ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ  
    НАМЕНЕ 
 

Члан 9. 
 
За извршавање задатака цивилне заштите, као 

оперативне снаге, образују се, опремају и оспособља-
вају јединице цивилне заштите опште намене, а као 
привремни састави од добровољаца и радно способног 
становништва односно запослених (комунална поли-
ција, комунална инспекција). 

Јединице цивилне заштите опште намене 
оспособљавају се за извршавање обимних и мање 
сложених задатака, а нарочито локализовање и гашење 
почетних и мањих пожара и шумских пожара, учешће у 
заштити од поплава, указивање прве помоћи, 
одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог 
становништва, помоћ у асанацији терена и обављање 
других активности по процени Градског штаба за 
ванредне ситуације. 

 
Члан 10. 
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У Граду ће се формирати седам јединица цивилне 
заштите опште намене јачине вода, са укупно 217 
обвезника цивилне заштите. 

Попуну, опремање и обуку извршиће Градска 
управа која доноси и решење о ангажовању припадника 
у јединицама цивилне заштите опште намене. 

Координацију послова и решавање у другостепеном 
поступку о правима и обавезама припадника јединица 
опште намене  из става 2. овог члана вршиће Градско 
веће. 

 
 
VI  ЛИЧНА УЗАЈАМНА И КОЛЕКТИВНА  
       ЗАШТИТА 
 

Члан 11. 
 

Ради остваривања личне, узајамне и колективне 
заштите  Градска управа града Крушевца, привредна 
друштва и друга правна лица обезбеђују и држе у 
исправном стању потребна средства и опрему за личну, 
узајамну и колективну заштиту и врше обуку 
запослених из области цивилне заштите. 

Грађани и власници стамбених зграда, односно 
кућа, дужни су да набаве и држе у исправном стању 
потребна средства и опрему за личну, узајамну и 
колективну заштиту у складу са законом и другим 
прописима. 

 
Члан 12. 

 
Надлежно одељење Градске управе у сарадњи са 

организационим јединицама Сектора за ванредне 
ситуације - Одељењем за ванредне ситуације у 
Крушевцу, припрема упутства и друге публикације 
којима ће се вршити едукација становништва о 
поступцима у могућој или насталој ситуацији. 

У реализацију наведених активности укључују се и 
повереници цивилне заштите. 

 
  
VII ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 13. 
 
Систем заштите и спасавања финансира се из буџета 

Града и других извора, у складу са важећим прописима. 
Из буџета Града финансира се: 
 припремање, опремање и обучавање Градског 

штаба за ванредне ситуације; 
 организовање, опремање, ангажовање и обучава-

ње јединица цивилне заштите опште намене; 
 припремање, опремање и обука повереника и 

заменика повереника; 
 трошкови спровођења мера заштите и спасавања; 
 трошкови ангажовања оспособљених правнх 

лица у складу са уговором за извршавање задатака 
заштите и спасавања; 
 изградња система за узбуњивање на територији 

Града; 
 прилагођавање подземних објеката (подземни 

пролази, тунели и друго) за склањање и њихово 
одржавање, као и одржавање других заштитних 

објеката у случају потребе по налогу Градског штаба за 
ванредне ситуације, а у складу са Законом; 
 набавка, одржавање, смештај, чување и 

осигурање посебне опреме за јединице цивилне 
заштите опште намене; 
 изградња, адаптација, одржавање, опремање, 

осигурање и чување објеката за потребе цивилне 
заштите; 
 обука из области цивилне заштите коју 

организује Град; 
 санирање штета  насталих због елементарних 

непогода и других несрећа, у складу са материјалним 
могућностима; 
 и други послове цивилне заштите који су 

одређени позитивним прописима. 
 

Члан 14. 
 

За нарочите успехе у организовању и спровођењу 
задатака цивилне заштите и других послова заштите и 
спасавања, у привредним друштвима и другим правним 
лицима, службама и органима, штаба за ванредне 
ситуације, јединицама цивилне заштите, повереницима 
цивилне заштите, заменицима повереника, другим 
припадницима и заслужним појединцима на територији 
града Крушевца, додељују се признања и награде. 

Признања и награде из става 1. уручују се на дан 
града Крушевца  и на Светски дан цивилне заштите (1. 
март). 

Обавезује се Градско веће да ближе уреди врсту 
награда и признања као и критеријуме за њихову доделу. 

 
Члан 15. 

 
Oва Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 325-28/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
185 
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. 

тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ 
бр. 111/09), члана 8. Уредбе о саставу и начину рада 
Градског штаба за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ 
бр. 98/10) и члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист  
града Крушевца“ број 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.04.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О САСТАВУ И НАЧИНУ РАДА ГРАДСКОГ 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
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Овом Одлуком уређује се састав и начин рада 
Градског штаба за ванредне ситуације за територију 
града Крушевца. 

 
Члан 2. 

  
Градски штаб за ванредне ситуације (у даљем 

тексту: Градски штаб) чине командант штаба, заменик 
команданта штаба, начелник штаба, заменик начелника 
штаба и чланови штаба. 

 Командант Градског штаба је градоначелник 
града Крушевца, по положају. 

 Заменик команданта Градског штаба је заменик 
градоначелника града Крушевца.  

 Начелник Градског штаба је руководилац 
Одељења за ванредне ситуације у Полицијској управи 
Крушевац или лице које предложи за именовање 
начелник овог одељења, односно руководилац 
надлежне службе.   

  
Чланови Градског штаба су: 
 
1) чланови Градског већа у чијем делокругу су 

послови из области: здравља, пољопривреде, 
водопривреде,  заштите животне средине; 

2) представници Градске управе у чијем делокругу 
су послови из области: саобраћаја, грађевине, 
енергетике, информисања, трговине и услуга.  

3) руководиоци јавних предузећа, привредних 
друштава, руководиоци организационих јединица  
полиције, хуманитарних организација, удружења 
грађана, других правних лица и установа у чијем 
делокругу су послови од значаја за заштиту и 
спасавање у ванредним ситуацијама на територији 
града Крушевца. 

 
Члан 3. 

  
Стручне и административно-техничке послове 

потребне за рад Градског штаба врши Одељење за 
општу управу и заједничке послове - Служба за 
ванредне ситуације, са Полицијском управом Крушевац 
- Одељењем за ванредне ситуације.  

 
Члан 4. 

  
Градски штаб за ванредне ситуације, поред послова 

утврђених Законом, спроводи активности на 
разматрању стања спремности за организовани одговор 
на ризике и претње и упознаје се са достигнутим 
степеном развоја и изградње система заштите и 
спасавања. 

За остваривање функција из става 1. овог члана 
организује се и спроводи обучавање, оспособљавање и 
стручно усавршавање. 

Обуку, оспособљавање и стручно усавршавање 
чланова Градског штаба организују и спроводе 
национални и регионални тренинг центри, на предлог и 
у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације МУП-а 
Републике Србије - Одељењем за ванредне ситуације у 
Крушевцу. 

 
Члан 5. 

  
Градски штаб за ванредне ситуације доноси 

пословник о свом раду и годишњи план рада. 
Пословник о раду садржи: начин припремања 

седница штаба, утврђивање дневног реда, заказивање и 
вођење седница, начин расправе и одлучивања о 
доношењу наредби, закључака и препорука. 

Градски штаб за ванредне ситуације, на предлог 
Одељења за општу управу и заједничке послове - 
Службе за ванредне ситуације, доноси годишњи план 
рада. 

 
Члан 6. 

  
Позивање штаба за ванредне ситуације, ради 

остваривања његове оперативне функције, налаже 
командант, а y његовом одсуству заменик команданта 
или начелник штаба, а на предлог Одељења за општу 
управу и заједничке послове - Службе за ванредне 
ситуације.  

 Позивање чланова штаба спроводи Одељење за 
општу управу и заједничке послове -  Служба за 
ванредне ситуације.  

 
Члан 7. 

  
Наредбе Градског  штаба, које се односе на обавезе 

и задатке органа државне управе, органа Градске 
управе, посебних организација, привредних друштава и 
других правних лица, установа и хуманитарних 
организација на територији града Крушевца, дужни су 
да спроводе њихови руководиоци и да о томе 
достављају извештаје Градском штабу за ванредне 
ситуације за територију града Крушевца. 

Извештај из става 1. овог члана обухвата: 
1)   стање на угроженом подручју; 
2)  ефекте и последице које је изазвала елементарна 

непогода или друга несрећа; 
3) стање људских и материјалних капацитета 

ангажованих на задацима заштите и спасавања; 
4)    реализацију постављених задатака; 
5)   потребе за додатним снагама и средствима; 
6)   друге податке битне са аспекта спровођења мера 

и задатака заштите и спасавања. 
 

Члан 8. 
  
У извршавању послова и задатака из своје надлежности, 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Крушевца 
доноси, наредбе, закључке и препоруке. 

Наредбом се одлучује о употреби снага и средстава 
заштите и спасавања, средстава помоћи и других 
средстава која се користе у ванредним ситуацијама и 
налаже извршавање задатака, односно мера заштите и 
спасавања. 

Закључком се: утврђује одређени став о питањима 
из области заштите и спасавања; формира стручно-
оперативни тим и утврђују његови задаци; процењује 
угроженост од настанка ванредне ситуације; утврђује 
мишљење на одређена акта које штаб разматра; 
одлучује о другим питањима о којима се не одлучује 
наредбом. 
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Препоруком се предлажу мере за побољшање 
стања и организације заштите и спасавања, односно 
препоручује предузимање мера, радњи и поступака 
којима се умањује ризик од опасности. 

 
Члан 9. 

  
За извршавање специфичних задатака заштите и 

спасавања, Градски штаб за ванредне ситуације Града 
Крушевца може образовати стручно-оперативне 
тимове. 

Стручно-оперативни тимови, по правилу, образују 
се за извршавање задатака заштите и спасавања и то: 
Стручно-оперативни тим Градске управе, Стручно-
оперативни тим за оперативне послове, Стручно-
оперативни тим за заштиту од земљотреса, одроњавања 
и клизишта земљишта, Стручно-оперативни тим за 
заштиту од поплава и суша, Стручно-оперативни тим за 
заштиту од пожара и експлозија, Стручно-оперативни 
тим за заштиту од снежних наноса и поледица, 
Стручно-оперативни тим за заштиту од епидемија, 
Стручно-оперативни тим за заштиту од биљних 
болести, Стручно-оперативни тим за заштиту од 
сточних заразних болести, Стручно-оперативни тим за 
заштиту од саобраћајних несрећа, Стручно-оперативни 
тим за заштиту од неконтролисаног ослобађања, 
изливања и растурања штетних, гасовитих или чврстих 
хемијских и радиоактивних материјала, Стручно-
оперативни тим за медицинску помоћ, Стручно-
оперативни тим за склањање и евакуације, Стручно-
оперативни тим за асанацију терена, Стручно-
оперативни тим за енергетику и  Стручно-оперативни 
тим за одрживи развој и снадбевање, као и за 
извршавање других задатака заштите и спасавања које 
одреди Градски штаб за ванредне ситуације. 

У састав стручно-оперативних тимова улазе 
руководиоци и стручни радници  из Градске управе 
града Крушевца, посебних организација и установа, 
привредних друштава и других правних лица на 
територији града у чијем делокругу су послови од 
значаја за заштиту и спасавање у ванредним 
ситуацијама. 

Радом стручно-оперативног тима руководи 
руководилац тима кога именује Градски штаб за 
ванредне ситуације. 

Стручно-оперативни тим одговара начелнику 
Градског штаба. 

 
Члан 10. 

  
Подршку у прикупљању, обради и дистрибуцији 

података за рад стручно-оперативних тимова Градског 
штаба за ванредне ситуације, обезбеђује Одељење за 
општу управу и заједничке послове - Служба за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације 
Полицијске управе Крушевац - Центар за обавешта-
вање и узбуњивање, до формирања оперативног центра 
112 и ситуационог  центра Градске управе града 
Крушевца.  

 
Члан 11. 

  

Градски штаб за ванредне ситуације за свој рад 
одговоран је Скупштини града Крушевца, Републичком 
штабу за ванредне ситуације и Окружном штабу за 
ванредне ситуације. 

 
Члан 12. 

                    
 Oва Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном листу града Крушевца“ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 325-29/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
186 
На основу члана 64.-67. Закона о буџетском систему 

("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10 и 93/12), чл. 100. Закона 
о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/04, 
36/09 и 72/09) и чл. 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.04.2013. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Буџетског фонда за заштиту 

животне средине града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр.11/2009 и 12/2009), мења се члан 2. тако 
да сада гласи: 

"Буџетски фонд је евиденциони рачун у оквиру главне 
књиге трезора, у оквиру раздела "Градска управа". 

 
Члан 2. 

 
У члану 4. брише се  "тачка" и додају се речи: "и 

одговоран је за законито и наменско трошење 
средстава".  

 
Члан 3. 

 
Члан 5. мења се и гласи: 
"Потребна финансијска средства за рад Фонда 

обезбеђују се из: 
- наменских средстава буџета града Крушевца на 

основу накнаде прописане чл. 85. и 85.а Закона о 
заштити животне средине; 

- средстава остварених од накнаде, у складу са чл. 
87. Закона о заштити животне средине;   

- средстава остварених од одобрених пројеката и 
програма од стране државних и међународних инсти-
туција у области животне средине;  

- прилога, донација, поклона и помоћи;  
- других средстава у складу са Законом." 
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Члан 4. 

 
После члана 7. додају се нови  чланови 7а и 7б који 

гласе: 
 

"Члан 7а. 
 
Образује се Комисија за израду Програма коришће-

ња средства Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Крушевца. 

Комисија има председника и 4 члана, коју именује 
Градско веће. Мандат Комисије траје 4 године.                                                                 

 
Члан 7б. 

 
Комисија има задатак да: 
- донeсе Пословник о раду; 
- сачини предлог Програма за коришћење средстава  

Фонда за заштиту животне средине града Крушевца и 
достави Градском већу у даљу надлежност; 

- прати спровођење Програма; 
- доноси предлог Одлукe о реализацији Програма;  
- утврђује текст Конкурса за сваку област поједи-

начно која је у ингеренцији Фонда, утврђује и дефи-
нише посебна мерила и критеријуме за избор пројеката 
у зависности од текста Конкурса, доноси Предлог 
Одлуке о избору пројеката који испуњавају услове за 
финансирање, контролише реализацију пројеката и 
утрошка средстава, подноси извештај градоначелнику о 
реализацији пројеката и утрошеним средствима, врши 
процену остварених резултата пројеката и њихов 
допринос побољшању квалитета у области у којој је 
конкурс расписан; 

- доставља Градоначелнику извештај о утрошку 
стредстава Фонда". 

 
Члан 5. 

 
Мења се чл. 9 тако да гласи: 
"Стручне, финансијске и административне послове 

Фонда обављаће Одељење за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине  и Одељење за финансије". 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Сл. листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 501-101/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
187 
На основу чл. 64-67. Закона о буџетком систему („Сл. 

гласник РС“ бр. 54/09, 73/10 и 93/12) и чл. 19. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 
5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници дана 
26.04.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Буџетског фонда за 

подстицање развоја пољопривреде града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 12/09 и 2/10), члан 2. 
мења се и гласи:  

 
„Члан 2. 

 
Буџетски фонд за подстицање развоја пољопривреде 

(у даљем тексту: Фонд) је евиденциони рачун  у оквиру 
главне књиге трезора, у оквиру раздела „Градска 
управа“. 

 
Члан 2. 

 
Члан  4. мења се и гласи: 
 

„Члан 4. 
 
Фондом руководи Градоначелник и одговоран је за 

законито и наменско трошење средстава.“ 
 

Члан 3. 
 

У члану 5. тачка 2. мења се и гласи:  
„2. Остали приходи у корист нивоа града (прилога, 

донација, поклона и помоћи) - на уплатни рачун        
840-745141843-30 са позивом на број 97-39-052“. 

После тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи: 
„4. Других средстава у складу са Законом“. 
 

Члан 4. 
 

Члан 7. мења се и гласи: 
 

„Члан 7. 
 
Средства Фонда користе се на основу утврђеног 

годишњег Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца који доноси Скупштина града уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде.“ 

 
Члан 5. 

 
У члану 8. став 4. мења се и гласи: “Комисију чине 

стручна лица из области пољопривреде и пољопри-
вредни произвођачи.“ 

Члан 6. 
 

Члан 9. мења се и гласи: 
 

„Члан 9. 
 
Комисија за подстицање развоја пољопривреде: 
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1. Доноси Пословник о раду; 
2. Доноси предлог Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја града Крушевца; 

3. Доноси Критеријуме за избор корисника 
средстава Фонда; 

4. Доноси предлог Одлуке о издвајању средстава 
за мере подршке; 

5. Врши одабир корисника средстава по 
расписаном конкурсу за расподелу средстава на основу 
критеријума;  

6. Разматра предлоге и предлаже Градоначелнику 
доношење Одлуке о осталим захтевима за преношење 
новчаних средстава; 

7. Подноси извештај о свом раду и коришћењу 
средстава Градоначелнику, по потреби, и Скупштини града 
и Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде до 31. марта текуће године за претходну годину.“ 

 
Члан 7. 

 
Члан 10. мења се и гласи: 
 

„Члан 10. 
  

Сагласност на Критеријуме за доделу и одлуке о 
издвајању средстава за мере подршке средстава даје 
Градско веће.“ 

  
Члан 8. 

 
Члан  12. мења се  и гласи: 
 

„Члан 12. 
 
Стручне, финансијске и административне послове за 

потребе Фонда врши Градска управа града Крушевца, 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 
средина и Одељење за финансије.“ 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-15/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
188 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 
10/13), члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр.8/08) и Решења о давању претходне 
сагласности на Програм мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
подручје града Крушевца за 2013. годину Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-
01878/2013-09 од 25.03.2013. године 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној  
дана  26.04.2013. године донела је 

 
ПРОГРАМ 

 
МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА  

2013. ГОДИНУ 
 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја утврђују се 
намене и начин коришћења средстава у циљу  
унапређењa пољопривредне производње и прераде на 
подручју града Крушевца. У току 2013. године планира 
се финансирање програма, пројеката и активности које 
су у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди 
и руралном развоју Одлуком о оснивању Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца (у даљем тексту: Фонд) и Стратегијом 
одрживог  развоја града Крушевца. 

Средства за реализацију овог Програма у износу од 
51.500.000,00 динара су обезбеђена у Буџету града 
Крушевца за 2013. годину. 

 
1. ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ      

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ 
ПУТЕМ ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА ......21.000.000,00  

 
Реализацијом активности директне подршке унапре-

ђењу примарне производње и прераде подстиче се 
пораст квалитета и квантитета производње и постизање 
оптималног производног окружења на локалном нивоу. 

Средства Фонда може да користи правно лице, 
предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинства са територије 
града Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, који ће активности реализовати на 
подручју града Крушевца. 

 
1.1. Исплата камата на кредите које додељују 

пословне банке.............................................. 4.000.000,00 
 
Кредит које додељују пословне банке користиће се 

за: 
 Унапређење и развој сточарске производње; 
 Унапређење и развој биљне производње; 
 За куповину пољопривредне механизације и 

опреме за пољопривредну производњу и прераду; 
 За куповину система и опреме за наводњавање; 
 За изградњу или адаптацију пољопривредних и 

прерађивачких објеката  
 За унапређење пластеничке производње    
         
1.2. Друге мере подршке за спровођење пољо-

привредне политике које се односе на директна 
плаћања........................................................17.000.000,00  

      
Друге мере подршке за спровођење пољопривредне 

политике  односе се на директна плаћања за: регресе за 
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде, расаднике и животиње и регресе за 
репродуктивни материјал и то само за вештачко 
осемењавање. 

Због  великог утицаја промене климе, а ради 
очувања квалитета, предвидљивости и одрживости 
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пољопривредне производње осигурање  представља 
неопходаан начин очувања истог.     

Регреси за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње исплаћују 
се у укупном износу од 20%. 

У циљу унапређења сточарске производње у 2013. 
години се наставља регресирање вештачког 
осемењавања крава на територији града Крушевца. 
Износ средстава за вештачко осемењавање  крава је 
1.500,00 динара за прво осемењавање, 1.000,00 динара 
за друго осемењавање.  

 
  
2. ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ  
    РАЗВОЈА............................................ 30.000.000,00 
 
Подстицаји за мере руралног развоја обухватају 

подршку програмима који се односе на: 
2.1.Инвестиције у пољопривреди за унапређење 

конкурентности и достизање стандарда квалитета 
2.2.Одрживи рурални развој  
2.3.Унапређење руралне економије 
2.4.Програм диверзификације пољопривредне 

производње и прераде 
 
2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА  
       УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И  
       ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА 
 
Подршка реализације пројеката ће се остваривати 

као накнада дела трошкова у одређеном проценту од 
вредности поједине врсте мере.  

Подстицаји програмима који се односе на 
инвестиције у пољопривреди за унапређење 
конкурентности и достизање стандарда квалитета 
обухватају подршку за: 

2.1.1.   Инвестиције у пољопривредну производњу и 
то: 

2.1.1.1. Куповина пољопривредне опреме и 
механизације, пластеника, подизање засада под воћем, 
куповина стоке, куповина матица (пчеле) и др. 

Право на коришћење подстицаја има правно лице, 
предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинства са територије 
града Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, који ће активности реализовати на 
подручју града Крушевца. 

2.1.1.2   Изградња и адаптација објеката и куповина 
опреме за наводњавање, израда бунара и друге 
активности  у циљу  успостављања што бољих услова 
за наводњавање пољопривредних површина.     

Право на коришћење подстицаја има правно лице, 
предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинства са територије 
града Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, који ће активности реализовати на 
подручју града Крушевца, као и удружења и месне 
заједнице. 

2.1.2. Успостављање и јачање произвођачких група 
2.1.3. Инвестиције у прераду пољопривредних 

производа и маркетинг 
Право на коришћење подстицаја има правно лице, 

предузетник и физичко лице-носилац породичног 

пољопривредног газдинства са територије града 
Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, који ће активности реализовати на 
подручју града Крушевца. 

 
2.2. ОДРЖИВИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 
Подстицаји за подршку одрживом руралном  развоју 

обухватају: 
2.2.1. Подстицаје за очување биљних и 

животињских генетичких ресурса. 
Право на коришћење подстицаја има правно лице, 

предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинства са територије 
града Крушевца, уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, који ће активности реализовати на 
подручју града Крушевца. 

 
2.2.2. Финансирање прогнозно-извештајних послова 

(прогноза биљних болести) 
 
Финансирање прогнозно-извештајних послова има 

за циљ квалитетнију прогнозу и праћења штетних 
организама (болести и штеточина) на пољопривредним 
културама. Праћењем и познавањем биологије штетног 
организма у одређеној фенофази развоја биљке, у 
значајној мери могуће је смањити примену пестицида, 
за коју је познато да је често неправовремена и 
неконтролисана. 

Право на коришћење подстицаја имају привредни 
субјекти који се баве овом делатношћу. 

 
2.3. УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ 
 
Подстицаји за подршку програмима који се односе 

на унапређење руралне економије обухватају 
подстицаје за: 

2.3.1. Инвестиције за унапређење и развој руралне 
инфраструктуре 

2.3.2. Економске активности у смислу додавања 
вредности пољопривредним производима, као и 
увођење и сертификацију система безбедности и 
квалитета хране, органских производа и производа са 
ознаком географског порекла. 

2.3.3. Унапређење обука у области руралног развоја 
 
2.4. ПРОГРАМ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ  
       ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И  
       ПРЕРАДЕ...........................................5.500.000,00 
 
Програм диверзификације пољопривредне произво-

дње и прераде обухвата: 
2.4.1. Стручно усавршавање пољопривредника, 

привредних субјеката из области пољопривредне 
производње и  пољопривредних    
стручњака....................................................... 1.000.000,00  

Средства за реализацију овог програма одобраваће 
се пољопривредницима, привредним субјектима из 
области пољопривредне производње и прераде,  
пољопривредним стручњацима, чији ће резултати 
допринети руралном развоју на подручју града 
Крушевца.Средства  опредељена  за ову намену 
користиће се за: 
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- Финансирање и подршку организацији студијских 

путовања, стручних скупова, конференција, семинара, 
предавања, стручних радионица, тренинга, 
специјализација и других активности које су везане за 
стручно и техничко унапређење сеоског становништва, 
пољопривредних произвођача, привредних субјеката из 
области пољопривредне производње и пољопривред-
них стручњака. 

 
2.4.2. Промоција развојних  потенцијала и потреба 

села.................................................................. 4.500.000,00  
 
Промоцијом развојних потенцијала и потреба села 

помагаће се све активности везане за подизање 
техничко-технолошких, маркетиншко-менаџментских 
знања и способности везаних за пољопривредну 
производњу, прераду, пласман производа и развој села 
и осталим аспектима, који ће утицати на побољшање 
квалитета живота на  сеоским подручијима. Средства  
опредељена  за ову намену користиће се за:  

- Финансирање и организацију Сајма пољопривреде-
Крушевац 2013. чији је саставни део и  Регионална 
сточарска изложба;   

-  Финансирање и организовање  манифестација и 
изложби на теритирији града које су везане за 
презентовање постигнутих резултата и развојних 
потенцијала села, пољопривредне производње, прераде 
пољопривредних производа и пласмана производа и 
услуга, развој и за све друге области развоја и живота 
села;  

- Финансирање учешћа и наступа пољопривредника, 
пољопривредних удружења, стручних служби, 
представника прераде и саме локалне самоуправе на 
сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству.   

- Финансирање израде едукативних материјала 
(постера, брошура, флајера...), за набавку стручне 
литературе и претплату на стручне часописе за 
кориснике са територије града. 

 
Опредељеним средствима плаћаће се трошкови 

закупа простора и пратећих услуга, опремања штандова 
и  други трошкови који прате организацију напред 
наведених активности. 

 
Финансирање прогнозно-извештајних послова има 

за циљ квалитетнију прогнозу и праћења штетних 
организама (болести и штеточина) на пољопривредним 
културама. Праћењем и познавањем биологије штетног 
организма у одређеној фенофази развоја биљке, у 
значајној мери могуће је смањити примену пестицида, 
за коју је познато да је често неправовремена и 
неконтролисана. 

 
 
3. ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ..................500.000,00 
  
Ови подстицаји обухватају: 
 
3.1. Подршку научноистраживачким, развојним и 

иновативним пројектима у пољопривреди, као и 
одржавање демо радионица 

 
Наведена програмска опредељења спроводиће се 

Одлукама и Критеријумима  Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде, из којих ће проистећи пратећа 
документација, о чијој реализацији ће се старати 
Градска управа града Крушевца – Одељење за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине и 
Одељење за финансије. 

 
4. Доношењем овог Програма престаје да важи 

Програм буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца за 2013. годину 
(„Службени лист града Крушевца“, број 1/13). 

 
5. Овај Програм објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 320-14/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 
 
189 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 27/09, 81/09 и 24/11), 
члана 11, 36, 61, 67 и 85 Одлуке о уређењу града („Сл. 
лист града Крушевца“ бр. 8/12 и 10/12) и члана 19 
Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевац“, 
бр. 8/08 и 5/11) 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.04.2013.године, донела је 

 
П Л А Н 

 
РАЗМЕШТАЈА МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА 
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 
1. Опис постојећег стања  
 
Највећи број мањих монтажних објеката постављен 

је у периоду до 2000 те године стихијски, без посебне 
организације и плана, на начине, које су условљавале 
месне прилике и на основу исказаних потреба 
тадашњих друштвених предузећа. Међусобно искљу-
чиви по карактеру, форми и материјализацији, 
узроковали су визуелну дисхармонију, деградирајући 
општу слику града. Први план размештаја рекламних 
паноа – билборда изарађен је 2000-те године, када се 
отпочело са планским и програмским постављањем 
истих. Након тога, на основу важећих закона, донети су 
одговарајући планови који су, претежно, били базирани 
на прихватању затеченог стања, а у суштинском смислу 
није дошло до значајнијих промена. Постојећи објекти 
су превазиђени и у смислу ликовности, дизајна и 
коришћеног материјала, карактеристичних за ранији 
период, па је неопходна њихова замена новим, 
осавремењеним и у визуелном смислу прихватљивим 
физичким структурама, које ће пратити тенденције 
времена у коме егзистирају. 
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Поред тога, доношењем новог Закона о планирању и 
изградњи, намеће се и законска обавеза за израдом овог 
Плана, самим тим и могућност за осмишљену и 
свеобухватну интервенцију у овој области, са циљем 
стварања новог визуелног концепта и увођења урбаног 
реда, што све треба да доведе до унапређења 
експлоатације истих и постизања општег, квалитетнијег 
ликовног израза града. Ступањем на снагу овог Плана 
низом осмишљених активности, као што су избор 
оптималних решења за конструкцију и изглед 
одговарајућих монтажних објеката (поступак у складу 
са Одлуком о уређењу града) довешће до дисциплине и 
униформности амбијената групација на којима се 
постављају и подићи ниво општег утиска о целовитој 
слици града. 

 
2. Типологија 
 
Планом размештаја, мањих монтажних објеката на 

јавним површинама утврђују се врста, локације и вели-
чина и делатност за њихово привремено постављање. 

 
МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ 
 
У мање монтажне објекте спадају: киосци, покретне 

тезге, расхладни уређаји, апарати за топле напитке, 
типски апарати и покретни апарати за игру и забаву, у 
друге објекте спадају рекламни панои,  рекламне табле 
и објекти за постављање плаката. Мањи монтажни 
објекти могу бити статични или покретни, што значи да 
се уклањају након истека радног времена. 

Статични објекти су киосци, рекламни панои и 
објекти за постављање плаката, а покретни типски 
апарати и покретни апарати за игру и забаву. Тезге 
могу бити статичне и покретне. 

За постављање мањих монтажних објеката на 
јавним површинама утврђене су две зоне и то: 

 
ЗОНА 1 – простор оивичен улицама: Газиместански 

Трг, Миличина до Југовићеве, Трг Деспота Стефана, од 
Немањине улице Обилићевом до Трга Костурнице, 
Поручника Божидара до Видовданске, Видовданском 
до Душанове, Душановом и Југ Богдановом до 
Газиместанског трга укључујући и наведене граничне 
улице. 

 
ЗОНА 2 – обухвата јавне површине које нису 

обухваћене ЗОНОМ 1. 
 
3. План разместаја са урбанистичко техничким  
    условима 
 
3.1 КИОСЦИ 
 
Киоск је монтажно-демонтажни објекат за обављање 

делатности одређених законом и другим прописима. За 
постављање киоска на јавним површинама утврђене су 
Зона 1 и Зона 2. 

Киосци се по типу деле на: К1-киоск са шалтерском 
продајом, максималног габарита 3.0х3.0м и К2-улазни 
тип киоска-услужно занатски објекат, максималних 
димензија 5,0х5,0м и К3-киоск у оквиру аутобуског 
стајалишта, максималних димензија 8,1х2,4м. 

 
 

ЗОНА 1 
 

групација позиција - потез 
тип 

киоска 
бр. 
лок. 

к.п.бр 
власни 
штво 

делатност 

К1-1 Нова пијаца К1 две 2046/3  
штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
парфимерија, златара, 
бижутерија, 
сувенири, мењачница 

К1-2 Нова пијаца, Прогрес К1 једна 2046/3  

К1-3 Закићева кула К1 три 1888  
штампа,дуван,лутрија, 
прехрамбени производи, 
парфимерија, златара, 
бижутерија, 
 

К1-4 кула “Рубин” К1 две 1772  

К1-5 Улица Видовданска УКИДА СЕ 

К1-6 “Фонтана” К1 једна 2331  

К1 -7 “Социјално” К1, К2 шест 2316/1  

К1-8 Ул.Таковска К1 једна 607/1  штампа, дуван, дуван, 
прехрамбени, продаја 
цвећа, мењачница, 
парфимерија, бижутерија  
сувенири, мењачница 

К1-9 главна улица К1 једна 863/3  

К1+К2-10 главна улица К1, К2 четири 761/1  

К2-11 
плато биоскоп 
“Крушевац” 

УКИДА СЕ 
 

К1-12 ОШ “Јован Поповић” К1 две 2305/2  штампа, дуван, 
прехрамбени производи 

К1-13 Зграда “Јастребац“ К1 две 2310  
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групација позиција - потез 
тип 

киоска 
бр. 
лок. 

к.п.бр 
власни 
штво 

делатност 

К1-14 “Коцка” УКИДА СЕ штампа, дуван, 
прехрамбени производи, 
парфимерија, копирница, 
сувенири, мењачница, 
оптичар 

К1+К2-15 Зграда “Суд” К1,К2 три 
2312/1, 

810 
 

К1+К2-16 
угао Ул. Бријанове и 
Ул. Балканске 

К1, К2 пет 810,2312/2  

К1-17 Управа прихода К1 три 838/1  штампа, дуван, 
прехрамбени 
производи,сувенири, 
мењачница, лутрија К1-18 “Ламела” К1 две 2296  

К1-19 “Дом војске” К1 две 963  

штампа, дуван, 
прехрамбени 
производи,сувенири, 
мењачница 

К1+К2-20 “Меркур” К1, К2 две 220/7  
штампа, дуван, лутрија, 
прехрамб. производи, 
часовничар, мали занати 

К1+К2-21 Ул.Миличина К1, К2 пет 2293/2  
штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 

К1-23 Пионирски парк К2 две 607/1  
штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи 

К1-24 главна Пошта К1 три 838/1  
штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
мењачница 

К1+2-25 
угао Ул. Бријанове и 
Ул. Караџићеве 

К1,К2 шест 307/1,364  штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
парфимерија, бижутерија, 
галантерија, копирница, 
сувенири, мењачница, 
оптичар, галерија, 
фотограф 

К1-26 Нова пијаца К1 једна 2046/2  

К2-29  Улица “ЈНА” УКИДА СЕ 

К2-30 Југ Богданова К2 пет 421/1,421/2  

К1-34 Трг Расински "РИНГ" К1 једна 1582?  
штампа, дуван, лутрија,  
сувенири 

К1-35 
„МАКСИ“ ул. 
ЈНА/Чолак Антина 

К1 једна   

штампа, дуван, лутрија, 
прехрамбени производи, 
парфимерија, бижутерија, 
галантерија, копирница, 
сувенири, мењачница, 
оптичар, галерија, 
фотограф 

К3-1 Дом Синдиката К3 једна 860  
штампа, дуван, лутрија,  
сувенири К3-2 

Трг Косовских јунака-
"Коцка" 

К3 једна 810  

 
 
 
 
 

ЗОНА 2 
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ГРУПАЦИЈА 
ПОЗИЦИЈА-

ПОТЕЗ 
ТИП 

КИОСКА 
БР. 
ЛОК. 

К.П.БР. ДЕЛАТНОСТ 
 

штампа, продаја цвећа, 
сувенири, дуван, бижутерија, 
керамика, лутрија, 
прехрамбени производи, 
продаја воћа и поврћа, 
пецива, посластичарница, 
књиге, бутици, 
угоститељство, фотографске 
радње, копирнице,  
фризерски салони, кројачке 
радионице, обућарске 
радионице, часовничари, 
јувелирнице, продаја капа, 
радионице за оправку радио 
и ТВ апарата, 
електроуређаја, оптичари, 
прецизни механичари, 
воскарско-лицидерске 
радионице, стаклоресци, 
књиговезци  као и остале 
услужне делатности: 
лимарске, ауто-лимарске, 
ауто-електричарске радње, 
керамичарске, рамљење 
слика и слично. 

К2-Л1 
Драгомира 
Гајића 

К2 четири 2410/3 

К2-Л2 Бруски пут К2 пет 2410/2 

К2-Л3 
насеље 
“Расадник 2” -
лево 

К2 тринаест 
2610/31, 
2610/19, 
2610/20 

К2-Л5 
насеље 
“Прњавор 2” -
Војводе Степе 

К2 пет 5301/1 

К2-Л6 
насеље 
“Прњавор 2” -
Војводе Степе 

К2 седам 5301/1 

К1-Л7 
насеље 
“Расадник 2” –
десно 

К1 три 2610/31 

К2-Л8 
насеље 
“Расадник 1” -
Хајдук Вељкова 

К2 три 2657/2 

К2-Л9 
насеље 
“Расадник 1” –
Николе Тесле 

К2 четири 2174/1 

К1+Л10 
Цанкарева-
Милетине Буне 

К1 две  

К1+К2-Л11 
насеље 
“Уједињене 
нације” 

К1,К2 четри 2833/1 

К1+К2-Л41 
насеље 
“Расадник1” -
Чеховљева 

К1+К2 четири 2445/1 

К1 -Л42 
насеље 
“Расадник1” -
базен 

К1 три 2446/2 

К2-Л4 
насеље 
“Расадник1” -
Николе Тесле 

К1+К2 дванаест 2442/4 

К1-Л20 
угао Ул. Косов-
ске и Ул.Ћирила 
и Методија 

К1 једна 2213/1 

К2-Л21 Лазарица 4      
ул. Луја Пастера К2 пет 2870/1 

К1+К2-Л22 
Угао Видовдан-
ске и Церске 

К2 три 1944/2; 1945 

К2-Л23 
Ул. Војводе 
Путника 

К2 једна 2065 

К1-Л24 
Вртић “Наша 
радост” 

К1 три 
2414/20, 
2414/10 

К1-Л25 
Трг расинских 
партизана 

К2 7 2343/2 
   

К1-Л26 
Ул. Мићуна 
Павловића 

К1 2 4581 

 
 Локације за постављање киоска дају се на време до пет година.  

 
Акт о Урбанистичким условима: План распореда 

киоска је базиран на затеченом стању, обзиром да су  
предметни објекти, у вишегодишњој експлоатацији 
оправдали своје постојање, па се сходно томе задржава и 
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прихвата постојећа регулација и наслеђени услови 
прикључивања на инфраструктуру: електро-мрежу, 
водоводну и канализациону, у зависности од типа киоска. 

Новопланирани објекти биће прикључени на 
инфраструктуру у складу са месним приликама, по 
добијању услова надлежних предузећа. 

Овим Планом предложено је идејно решење за 
киоск, тип К1. 

На основу овог планa, могуће је, након ступања на 
снагу истог, спровести јавни конкурс и установити 
конкурсно решење као обавезујуће, како би се у 
догледно време увела визуелна униформност и општи 
ред, а имајући у виду да разнородност објеката 
деградира општу слику града. 

Изузетно, од дефинитивног решења за изглед киоска 
тип К1, могу се поставити објекти, овог карактера, које 
Град прибави путем донације, с'тим, да се у оквиру 
групације могу поставити искључиво киосци истог 
изгледа и произвођача. 

Од ових правила изузимају се типски објекти-
киосци Народне Банке Србије. 

Имајући у виду стање конструкције објеката типа-К2, на 
основу одабраног конкурсног решења, могуће је ре-
конструисати исте у постојећим габаритима, са циљем до-
бијања новог изгледа примереног савременим трендовима.  

На аутобуским стајалиштима, у складу са овим 
Планом, могуће је поставити надстрешницу, чији је 
саставни део киоск, са шалтерском продајом. 

На основу овог плана могућа је мања дислокација 
објеката, у складу са месним приликама, ако постојећа 
инфраструктура, градско зеленило и друго, 
онемогућавају постављање на тачно дефинисаном 
месту, уз сагласност обрађивача овог плана. 

 
Предложена почетна закупнина за локацију 

износи: 
Зона 1 
Тип К1-8.000 динара 
Тип К2-12.000 динара 
Тип К3-20.000 динара 
 
Зона 2 
Тип К1-6.000 динара 
Тип К2-8.000 динара 
 
3.2 ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ 
 
Покретна тезга је монтажна конструкција, типски, 

отворени лако покретни објекат, за излагање, 
рекламирање и продају робе; планирају се и постављају 
у централној градској зони и на њима могу да се 
продају само наочари за сунце, књиге, старе новине, 
бижутерија, ДВД, ЦД-ови, касете, слике, графике, 
скулптуре и друге публикације. Максимални габарит 
ове врсте објеката је 2,0 x 1,0 м. Како су ови објекти 
лоцирани у најужем центру града,  потребно је 
типизирати их  и уклопити у околни амбијент.  

За покретне тезге је одређено пет групација и то:  
ПТ1 – дуж шеталишта, тротоар Видовданске улице - 

7 локација-продаја: 
 две локације - ЦД-ови 
 две локације - књиге 
 једна локација - бижутерија 
 једна локација - старе новине 
 једна локација - наочаре за сунце 

 
Број
лока-
ције

НАМЕНА ТЕЗГЕ 

1. продаја старих новина 
2. продаја књига 
3. продаја ЦД-ова 
4. продја наочара за сунце 
5. продаја бижутерије 
6. продаја књига 
7. продаја ЦД-ова 

 

ПТ2 – у парку, преко пута Више хемијске школе 
дуж Косанчићеве улице - 6 локација - продаја: 

 две локације - бижутерија 
 две локације - књиге 
 једна локација - старе новине 
 једна локација - ЦД-ови 
 
Број
лока-
ције

НАМЕНА ТЕЗГЕ 

1. продаја књига 
2. продаја старих новина 
3. продаја бижутерије 
4. продаја ЦД-ова 
5. продаја бижутерије 
6. продаја књига 

 

ПТ3 – на платоу испред угла Гимназије - 8 
локација-продаја: 

 две  локације – књиге 
 једна  локација – старе новине 
 две локације - ЦД-ови 
 једна локација – бижутерија 
 две локације - наочаре 

 
Број
лока- 
ције 

НАМЕНА ТЕЗГЕ                                              

1. продаја ЦД-ова 
2. продаја ЦД-ова 
3. продаја наочара 
4. продаја наочара 
5. продаја бижутерије 
6. продаја старих новина 
7. продаја књига 
8. продаја књига 

 
 Локације за постављање покретних тезги дају 

се на период до две године.  
 Идејна решења, дата овим планом, нису 

обавезујућа, већ представљају могућу форму за објекте 
овог типа. Коначни изглед и димензије биће дате 
посебним елаборатом. 

 На основу овог планa, могуће је, након ступања 
на снагу истог, спровести јавни конкурс и установити 
конкурсно решење као обавезујуће, како би се у 
догледно време увела визуелна униформност и општи 
ред, препоручљиво је да задња страна- „леђа“ ових 
објеката има плитко застакљену задњу страну, која би 
истовремено била излог за рекламирање производа. 

Почетна закупнина за локацију износи: 
Продаја ЦД-ова 8.000 динара 
Продаја бижутерије 6.000 динара. 
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Продаја старих новина 4.000 динара. 
Продаја наочара за сунце 5.000 динара. 
Продаја књига 4.000 динара. 
 
Изложбени пултови-тезге, расхладни уређаји и 

други покретни објекти као и монтажне полице ради 
рекламирања робе и делатности, који се постављају 
испред пословних просторија односно објеката (радњи, 
продавница и слично) нису предмет овог плана. 

 
3.3 РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ 
су: расхладне коморе и апарати 
 
Расхладна комора је типски покретни објекат за 

конзервирање и продају индустријски пакаованих 
сладоледа и напитака, чија површина не може вити 
већа од 2,0 м2.  

Апарат је лако покретни објекат за припрему и 
продају сладоледа и напитака, чија површина са 
кућиштем апарата, не може бити већа од 2,0 м2. 

Начелно се могу поставити уз сваки монтажни 
објекат (киоск) или постојећи пословни простор. 
Предложене локације намењене су заинтересованим 

лицима, која сама обављају делатност, у складу са 
посебним законима. Посебне услове за постављање 
утврђује ова Дирекција, а коначно решење издаје 
надлежни орган Градске управе 

Почетна закупнина за локацију износи 6.000 
динара. 

 
3 .4 ТИПСКИ АПАРАТИ 
 
су: лако покретни објекти за припрему и 

дистрибуцију кокица, кестења, кукуруза, кикирикија, 
семенки и слично чија површина са кућиштем апарата 
не може бити већа од 2,0м2. Исти се се након истека 
радног времена, дефинисаног уговором о закупу, 
уклањају и одлажу -склањају ван додељене локације. 
Предложене локације су у вишегодишњем периоду 
неометане експлатације оправдале своје постојање. 
Постојеће локације из главне улице се транслаторно 
померају супротно од излога пословних објеката. 

 
Почетна закупнина за локацију износи 6.000 

динара 

 
ПРВА ЗОНА  

(расхладни уређаји и типски апарати) 
 

ГРУПАЦИЈА К.П.БР. БР. ЛОКАЦИЈА 
НАМЕНА 
ОБЈЕКАТА 

 

1 2 3 4 

ПР1 – Нова пијаца 2046/3 две расхладни уређаји 

ПР2  - Закићева кула 1888 две расхладни уређаји 
ПР4 – Кула “Рубин” 1772 једна расхладни уређаји 
ПР8 - СДК 2316/1 четири расхладни уређаји 
ПР9 – Ул. Таковска и Шуматов. 
*уз постојећи киоск 

607/1 једна 
расхладни уређаји 

ПР12 - “Бисерка” 751/1 две расхладни уређаји 
ПР14 - “Прогрес” 2046/2, 

2046/3 
две 

расхладни уређаји 

ПР16-ОШ “Јован Поповић” 
*уз постојећи киоск 

634 једна 
расхладни уређаји 

ПР17-ГП “Јастребац” 
*уз постојећи киоск 

422/1 две 
расхладни уређаји 

ПР19 – Балканска, Бријанова 810, 2312/2 три расхладни уређаји 
ПР20 – Пошта 2319 две расхладни уређаји 
ПР21-Суд 2312/1 једна расхладни уређаји 
ПР22 – Дом ЈНА 
*уз постојећи киоск 

963 једна 
расхладни уређаји 

ПР23 – Управа прихода 838/1 три расхладни уређаји 
ПР25- Трг слободе 259 једна расхладни уређаји 

ПР28 - Ул. Душанова и Босанска 
*уз постојећи киоск 

607/1 две 
расхладни уређаји 

ПР30-Трг Расински/ „Ринг“    
ПР31 - Ул. Миличина 
*уз постојећи киоск 

2295, 
204/2,4 

две 
расхладни уређаји 

Па2 - Нова пијаца 
*уз постојећи киоск 

2046/3 једна 
типски апарат 

Па3 - Закићева кула 1886/4 једна типски апарат 



 27.04.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  4                                       169 
 

 

1 2 3 4 
Зн1 - СУП 

22967 
Зона у оквиру које је могуће 
постављање 

1 расхладни уређај 
1 типски апарат 

Зн2 – “Ламела” 
2296 

Зона у оквиру које је могуће 
постављање 

1 расхладни уређај 
1 типски апарат 

Зн3- “Коцка 1” 
810 

Зона у оквиру које је могуће 
постављање 

1 расхладни уређај 
1 типски апарат 

Зн4 - “Коцка 2” 
810 

Зона у оквиру које је могуће 
постављање 

1 расхладни уређај 
1 типски апарат 

Зн5 - “Дом синдиката” 
860,2315 

Зона у оквиру које је могуће 
постављање 

1 расхладни уређај 
1 типски апарат 

Зн6 - “Чешаљ 3 и 4” 
2315 

Зона у оквиру које је могуће 
постављање 

2расхладна уређаја 
3 типска апарата 

Зн7 - “Чешаљ 1 и 2” 
2315 

Зона у оквиру које је могуће 
постављање 

1 расхладни уређај 
2 типска апарата 

Зн8 – “Фонтана 1” 
2316/2 

Зона у оквиру које је могуће 
постављање 

1 расхладни уређај 
1 типски апарат 

Зн9 – “Фонтана 2” 
2316/1 

Зона у оквиру које је могуће 
постављање 

1 расхладни уређај 
1 типски апарат 

 

 

 

ДРУГА ЗОНА 
(расхладни уређаји и типски апарати) 

 
ГРУПАЦИЈА К.П.БР. ЛОКАЦИЈА НАМЕНА ОБЈЕКАТА 

З1 – затворени базени 
2446/2 

Зона у оквиру које је  
могуће постављање 

1 расхладни уређај 
1 типски апарат 

З2 – отворени базени 
2446/2 

Зона у оквиру које је  
могуће постављање 

3 расхладна уређаја 
2 типски апарат 

2ПР1- Угао ул. Душанова и  Војводе 
Степе 

2410/5 три расхладни уређаји 

2ПР2 – угао ул. Душанова и  Војводе 
Степе 

2410/1 две расхладни уређаји 

2ПР3 – Расадник 2 (лево) 2610/19 четири расхладни уређаји 
2ПР4 - зграде Л –код базена 2442/4 две расхладни уређаји 
2ПР5 - насеље Прњавор 2 5301/1 четири расхладни уређаји 
2ПР6 - насеље Прњавор 2 5301/1 једна расхладни уређаји 
2ПР7-Расадник 2 (десно) 2510/31 две расхладни уређаји 
2ПР8- угао Ул.Х.Вељкове и Николе Тесле 2657/2 једна расхладни уређаји 
2ПР11 - насеље Уједињене нације 2833/1 две расхладни уређаји 
2ПР12-Лазарица 4-Ул.Луја Пастера 2870/1 четири расхладни уређаји 
2ПР14-угао Ул. Видовданска и Церске 1944/2 две расхладни уређаји 
2ПР15-Ул.Николе Тесле 3174/1 две расхладни уређаји 
2ПР17- угао Ул.Николе Тесле и 
Чеховљеве 

2174/1, 2172 три расхладни уређаји 

2ПР18- Багдала 4 141/1 четири расхладни уређаји 
2ПР19- Расадник / преко пута „Оазе“ 2423 две расхладни уређаји 

 

Локације за постављање расхладних уређаја се дају у закуп, у поступку јавног надметања, а за време до 
две године.  

 
Почетна закупнина за локацију износи 5.000 динара 
 
3.4 ПОКРЕТНИ АПАРАТИ ЗА ИГРУ И ЗАБАВУ 
 

су:  апарати за игру и забаву деце, осим видео игара, 
билијара, томболе и слично; постављају се на планом 
предвиђеним локацијама и ван времена одређеног за 
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рад се уклањају. Није дозвољено постављање никаквих 
ограда, препрека или било каквих елемената којим  би 
се ограничило несметано кретање пешака. Покретни 
објекти могу имати сунцобран у оквиру места 
постављања, под условом да са објектом и околином 
чине естетску и функционалну целину, а уклањају се 
заједно са објектом. 

 
Почетна закупнина за локацију износи: за 

покретни - 10.000 динара;  фиксни - 5.000 
 
За групу покретних апарата за игру и забаву 

одређене су две локације: 
 
ПИ1 – плато испред Дома Синдиката 
ПИ2 – Пионирски парк, уз централни трг 
 
Фиксни апарати за игру и забаву могу се постављати 

на следећим локацијама (заузете површине приближно 
5,0 x 2,0 м): 

 
Пфи1 – на тротоару уз објекат дуж главне улице- 

две локације 
Пфи2-  на тротоару уз објекат дуж главне улице- 

две локације 
Пфи3 – на тротоару уз објекат дуж главне улице – 

две локације 
Пфи4 – Расински Трг (Костурница) – две локације 
Пфи5 – на платоу на Тргу косовских јунака – на 

платоу испред зграде Суда – пет локација 
 
3.5 РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ 
 
Рекламне ознаке су рекламни панои-билборди и 

рекламне табле на стубовима јавног осветлења. 
Постављање рекламних ознака врши се на 

локацијама које су размештене по групацијама и према 
фреквенцији саобраћаја (пешачког или динамичког) као 
и према атрактивности. 

Рекламне табле, појединачно слово, транспаренти и 
друге специфичне ознаке постављене на фасади, крову 
и других површинама, видљивих са јавних површина,  
нису предмет овог Плана. 

 
3.51 РЕКЛАМНИ ПАНОИ 
Рекламни панои-билборди су објекти на јавним 

површинама и другим површинама, видљивих са 
јавних површина, за пружање услуга рекламирања, 
издавањем огласног простора, ради излагања 
рекламних постера трећих лица. 

Рекламним паноима сматрају се и рекламне табле, 
које се постављају на стубовима јавне расвете. 

 
ВРСТЕ ПАНОА 
Планом је предвиђено постављање две врсте 

рекламних паноа, и то: 
 РП-1, Рекламни пано макс.величине 1,5 x 2,5 м – 

пожељно пано Европског стандарда димензија 1,2x1,7 м; 
 РП-2 Рекламни пано величине 5,1 x 3,0м (мин. 

висина од коте тротоара до доње ивице паноа 2,0 м) – 
пожељно пано Европског стандарда димензија                  
5,04 x 2,38 м. 

 АСБ рекламне табле, које се у складу са Одлуком 
постављају на надстрешницама, за склањање људи у 
јавном превозу 

Рекламни панои могу бити једнострани или 
двострани (осветљени или неосветљени), а за сваку 
локацију је одређена врста паноа која се може 
поставити. 

 
ГРУПАЦИЈЕ СА ЛОКАЦИЈАМА 
 
Према просторним ограничењима, одређено је 24 

групација рекламних паноа, са детаљним описом 
локација (ознака локације, зона, број катастарске 
парцеле и катастарска општина, тип паноа, једностран 
– двостран пано, осветљен – неосветљен пано). 

 Групација “А” – укрштај улице 14.октобар 
(Јасички пут) и ул. Ратомира Херцега (Железничка) 

- локација “А1”, к.п. бр. 2293/1 КО Крушевац, тип 
паноа РП-2, двостран, осветљен; 

 Групација “Б” – Трг победе ( Газиместански 
Трг-код бензинске пумпе “Југопетрол”) 

- локација Б1, к.п. бр. 2293/3 КО Крушевац, типа 
паноа РП-2, двостран, осветљен. 

 Групација “Д” - аутобуско стајалиште испод 
Донжон куле 

- локација Д1, к.п. бр. 2293/2 КО Крушевац, тип 
паноа РП-1, двостран, осветљен; 

- локација Д2, к.п. бр. 2293/2 КО Крушевац, тип 
паноа РП-1, двостран, осветљен; 

 Групација “З” 
- локација З1, к.п. бр. 2316/2 КО Крушевац, тип 

паноа РП-1, двостран, осветљен; 
- локација З2, к.п. бр. 2316/2 КО Крушевац, тип 

паноа РП-1, двостран, осветљен; 
- локација З2, к.п. бр. 2316/2 КО Крушевац, тип 

паноа РП-1, двостран, осветљен;           
 Групација “Ф” – Трг стубалских јунака (Трг 

Деспота Стефана-код Дома ВЈ) 
- локација Ф1, к.п. бр. 963 КО Крушевац, тип паноа 

РП-1, двостран, осветљен; 
- локација Ф2, к.п. бр. 963 КО Крушевац, тип паноа 

РП-1, двостран, осветљен; 
- локација Ф3, к.п. бр. 963 КО Крушевац, тип паноа 

РП-1, двостран, осветљен; 
 Групација “Г” – улица Пана Ђукића (Ул. 

Видовданска -Комерцијална банка) 
- локација Г1, к.п. бр. 2296 КО Крушевац, тип паноа 

РП-1, двостран, осветљен; 
- локација Г2, к.п. бр. 2296 КО Крушевац, тип паноа 

РП-1, двостран, осветљен; 
 Групација “Х” – Трг Косовских јунака 

(аутобуско стајалиште испред зграде Суда) 
- локација Х1, к.п. бр. 810 КО Крушевац, тип паноа 

РП-1, двостран, осветљен; 
- локација Х2, к.п. бр. 810 КО Крушевац, тип паноа 

РП-1, двостран, осветљен; 
 Групација “И” – Трг Косовских јунака 

(аутобуско стајалиште испред зграде Дома Синдиката) 
- локација И1, к.п. бр. 860 КО Крушевац, тип паноа 

РП-1, двостран, осветљен; 
- локација И2, к.п. бр. 860 КО Крушевац, тип паноа 

РП-1, двостран, осветљн; 
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 Групација “К” – Ул. Мирка Томића (Ул. 
Видовданска-испред Апотеке “Кедровић”) 

- локација К1, к.п. бр. 2315 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

- локација К2, к.п. бр. 2315 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

- локација К3, к.п. бр. 2315 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

 Групација “Ј” – Улица Мирка Томића 
(Ул.Видовданска) 

- локација Ј1, к.п. бр. 2315 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

- локација Ј2, к.п. бр. 2315 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

- локација Ј3, к.п. бр. 2315 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

- локација Ј4, к.п. бр. 2315 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

- локација Ј5, к.п. бр. 2315 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

 Групација “Л” – Трг младих (испред Дома 
омладине) 

- локација Л1, к.п. бр. 1655 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, неосветљен; 

- локација Л2, к.п. бр. 1655 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, неосветљен; 

- локација Л3, к.п. бр. 1655 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, неосветљен; 

 Групација “М” – аутобуско стајалиште на 
Тргу расинских партизана  

- локација М1, к.п. бр. 1583 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

- локација М2, к.п. бр. 1583 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

- локација М3, к.п. бр. 1583 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

 Групација “Р” – улица Наде Марковић              
(Ул. Цара Лазара - разделно острво) 

- локација Р1, к.п. бр. 5938/1 КО Крушевац, тип 
панаоа РП-1, двостран, неосветљен; 

- локација Р2, к.п. бр. 5938/1 КО Крушевац, тип 
паноа РП-1, двостран, неосветљен; 

- локација Р3, к.п. бр. 5938/1 КО Крушевац, тип 
панаоа РП-1, двостран, неосветљен; 

 Групација “Џ” – улица Благоја Паровића 
(Бруски пут)- између улице Хајдук Вељкове и улице 
Драгољуба Димитријевића 

- локација Џ, к.п. бр. 2608/2 КО Крушевац, тип 
паноа РП-2, двостран, неосветљен; 

 Групација “Ч” – источна обилазница (50м од 
укрштаја са регионалним путем РП 221-б Крушевац-
Каоник) 

- локација Y1, к.п. бр. 3267/4 КО Бивоље, тип паноа 
РП-2, двостран, неосветљен; 

 Групација “2” - Багдала 3 на острву код 
укрштаја улице Трише Кацлеровића (Ул.Багдалски 
венац) и Аугуста Цесарца (Ул.Иве Андрића) 

- локација 2-1, к.п. бр. 686 и 2076/4 КО Лазарица, 
тип паноа РП-2, двостран, неосветљен, 

 Групација “4” – улица 14.октобар (Јасички пут 
- код паркинга ИМК “14.октобар”) 

- локација 4-1, к.п. бр. 1377/1 КО Лазарица, тип 
паноа РП-2, једностран, неосветљен; 

 Групација “5” – укрштај улице Косовске и 
улице Колубарске битке 

- локација 5-1, к.п. бр. 2213/1 КО Крушевац, тип 
паноа РП-2, једностран, осветљен; 

 Групација “8” – улица Југ Богданова (код 
трафо станице) 

- локација 8-1, к.п. бр. 2397 КО Крушевац, тип паноа 
РП-2, једностран, осветљен; 

 Групација “9” – укрштај улице Душанове и 
улице Босанске (код улаза у Пионирски парк) 

- локација 9-1, к.п. бр. 427/1 КО Крушевац, тип 
паноа РП-2, једностран, осветљен; 

 Групација “10” – улица ЈНА (Ул. Балканска-
поред касарне) 

- локација 10-1, к.п. бр. 2652 КО Крушевац, тип 
паноа РП-1, двостран, осветљен; 

- локација 10-2, к.п. бр. 2652 КО Крушевац, тип 
паноа РП-1, двостран, осветљен; 

- локација 10-3, к.п. бр. 2652 КО Крушевац, тип 
паноа РП-1, двостран, осветљен; 

 Групација “11” – улица Мићуна Павловића 
(Ул.Балканска-испред новог моста преко реке Расине) 

- локација 11-1, к.п. бр. 4277 КО Крушевац, тип 
паноа РП-2, двостран, осветљен; 

 Групација “12” – источна обилазница (100 м 
након укрштаја са магистралним путем М5 Краљево-
Крушевац, код бензинске пумпе “Латифовић”) 

- локација 12-1, к.п. бр. 2595/2 и 2595/3 КО Бивоље, 
тип паноа РП-2, двостран, неосветљен; 

 Групација “14”- на Тргу Фонтана према 
Ул.Доситејевој 

- локација 14-1, к.п.бр.2316 ,КО Крушевац, тип 
паноа РП-1, двостран, осветљен; 

- локација 14-2, к.п.бр.2316 КО Крушевац, тип паноа 
РП-1, двостран, осветљен; 

 
УСЛОВИ ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ  
ПАНОА 
 
 Закупцу се даје локација за постављање 

рекламних паноа на јавним површинама 
 Закупац је обавезан да за сваку локацију о 

сопственом трошку прибави одобрење за постављање 
рекламних паноа које издаје Одсек за стамбено – 
комуналне и имовинско-правне послове; - обележавање 
локација.    

 За осветљене паное утрошак електричне 
енергије сноси закупац  

 Закупац не може постављати у једној групацији 
паное различитих врста, већ само оне који су дати 
планом; 

 Трошкови израде, постављања и одржавања 
рекламних паноа падају на терет закупца; 

 Закупац се обавезује да све паное одржава у 
исправном и чистом стању, поправља и мења оштећене 
паное, мења исцепане плакате и предузима све радње 
неопходне за одржавање естетског изгледа паноа; 

 Закупац има право да слободно одлучује о 
прихватању понуда за издавање паноа, водећи рачуна 
да плакат не оставља рђав утисак, не вређа јавни морал 
и сл.; 

 Рекламни панои остају у власништву закупца; 
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 Закупац одговара за сваку штету која настане 
услед погрешног постављања или коришћења паноа; 

 Уколико закупац коме је уступљена локација за 
постављање рекламних паноа не испуњава обавезе из 
уговора, Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац 
може да раскине уговор и пре рока. 

 
Почетна закупнина за локацију износи 12.000 

динара. 
 
3.52 РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ НА НАДСТРЕШНИЦАМА  
        ЗА СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ У ЈАВНОМ  
        ПРЕВОЗУ 
 
Представљају посебну групу објеката, јер се 

постављају у склопу надстрешница на аутобуским 
стајалиштима, у складу са начином описаним у 
Одлуци. У складу са месним приликама, за прикључак 
на НН градску мрежу исти могу бити осветљени. 

АСБ-1 к.п. бр. 5938/1 КО -Улица Цара Лазара/Наде 
Марковић 

АСБ-2 к.п. бр. 2892 КО Крушевац -Улица Цара 
Лазара 

АСБ-3 к.п. бр. 2293/2 КО Крушевац -Улица Цара 
Лазара/Газиместанска 

АСБ-4 к.п. бр. 2293/2 КО Крушевац –Газиместанска 
АСБ-5 к.п. бр. 860 (2315) КО Крушевац - Улица 

Видовданска/Дом Синдиката 
АСБ-6 к.п. бр. 2296 КО Крушевац –Трг Косовских 

Јунака 
АСБ-7 к.п. бр. 2335/1 КО Крушевац - Улица 

Бирчанинова/Видовданска 
АСБ-8 к.п. бр. 2335/1 КО Крушевац - Улица 

Видовданска 
АСБ-9 к.п. бр. 2335/1 КО Крушевац - Улица 

Видовданска 
АСБ-10 к.п. бр. 2335/1 КО Крушевац - Улица 

Видовданска 
АСБ-11 к.п. бр. 1583 КО Крушевац  – Расински Трг 

/Костурница/ 
АСБ-12 к.п. бр. 2334 КО Крушевац – Расински Трг 

/Костурница/ 
АСБ-13 к.п. бр. 2338/1 КО Крушевац – Ул. 

Душанова/Д.Гајића/ 
АСБ-14 к.п. бр. 2046/2 КО Крушевац – Ул. 

Душанова/Д.Гајића/ 
АСБ-15 к.п. бр. 2608/2 КО Крушевац – Ул. Благоја 

Паровића 
АСБ-16 к.п. бр. 2655/2 КО Крушевац – Ул. Благоја 

Паровића 
АСБ-17 к.п. бр. 2654 КО Крушевац – Ул. Радована 

Милошевића 
АСБ-18 к.п. бр. 2654 КО Крушевац – Ул. Радована 

Милошевића 
АСБ-19 к.п. бр. 2656/2 КО Крушевац – Ул. 

Аеродромска /Љ.Трипковића/ 
АСБ-20 к.п. бр. 2656/2 КО Крушевац – Ул. 

Аеродромска /Љ.Трипковића/ 
3.53 РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ НА СТУБОВИМА 
       ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 
Рекламне табле се постаљају на стубовима јавне 

расвете и димензија су приближно 0,5 x 0,8м. За сваку 

осветљену рекламну таблу закупац сноси трошкове 
прикључка на нисконапонску мрежу, а утрошак 
електричне енергије сноси закупац. Минимална висина 
табли од коте коловоза мора бити мин. 4,0 м. Рекламна 
табла може да буде осветљена или неосветљена и не 
може имати за себе изворе осветљења ван габарита 
рекламне ознаке. Рекламна ознака не може садржати 
звучне поруке. 

Планира се постављање дуж следећих улица: 
- Ул. Цара Лазара 
- Ул. Јасички пут 
- Ул. Југ Богданова 
- Ул. Душанова 
- Ул. Бруски пут 
- Ул. Балканска 
- Ул. Савска 
- Ул. Видовданска 
- Ул. Газиместанска 
- Ул. Аеродромска 
- Ул. Кнеза Милоша 
- Булевар Николе Пашића 
 
 Локације за постављање реламних паноа и 

рекламних табли дају се на период до две године.  
Уколико се укаже потреба за постављање покретних 

објеката и рекламних паноа на јавним површинама које 
нису разрађене овим Планом, извршиће се његова 
допуна. 

Предложена закупнина по једној табли износи 
1.000 динара 

Саставни део овог Плана чине графички прилози за 
постављање покретних објеката, рекламних паноа и 
табли на јавним површинама. 

 
3.6 ОБЈЕКТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАКАТА 
 
Јесу транспарентни фиксни монтажни стубови, који 

су намењени за рекламирање услуга и робе и не могу се 
користити у политичке сврхе. У графичком делу Плана, 
дати су прилози са локацијама за постављање истих. 

РС-1 к.п. бр. 2293/2 КО Крушевац - Улица 
Газиместанска/Цара Лазара 

РС-2 к.п. бр. 838/1 КО Крушевац – Градска Управа 
РС-3 к.п. бр. 838/1 КО Крушевац – Градска Управа 
РС-4 к.п. бр. 2315 КО Крушевац - Улица 

Видовданска 
РС-5 к.п. бр. 2315 КО Крушевац - Улица 

Видовданска/Кајмакчаланска 
РС-6 к.п. бр. 1656 КО Крушевац - Улица 

Видовданска/Позориште 
РС-7 к.п. бр. 2316/2 КО Крушевац - Улица 

Видовданска/Доситејева 
У колико се укаже потреба за увођењем нових 

објеката за постављање плаката или у случају донација, 
могуће је постављање истих уз сагласност на 
предложену локацију и изглед од стране ове Дирекције. 

На основу овог плана могућа је мања дислокација 
објеката, у складу са месним приликама, ако постојећа 
инфраструктура, градско зеленило и друго, 
онемогућавају постављање на тачно дефинисаном 
месту.  
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Oвај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу града Крушевца“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 352-487/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
190 
На основу члана 27, 35. став 7. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11 и 121/12), члана 29. и 38. Правилни-
ка о садржини, начину и поступку израде планских 
документа ("Сл. гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ПЛАНОВА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
                
У Плановима детаљне регулације, додаје се нови 

став који гласи:  
„На постојећим објектима који већ имају максимално 

изграђену висину која је дата Планом, могуће је тавански 
простор претворити у простор чија намена одговара 
намени последње етаже објекта, без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита објекта (висина 
кровног венца и слемена крова), промене кровних равни и 
са могућношћу осветљавања простора кровним баџама 
или кровним прозорима у оквиру кровних равни, без 
рачунања степена изграђености“, и то: 

1. У Плану детаљне регулације стамбеног компле-
кса ”Бивоље 5“ у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“ бр. 2/05) у поглављу 3. Правила грађења, 
после тачке 12; 

2. У Плану детаљне регулације стамбеног 
комплекса ”Лазарица 2“ у Крушевцу („Службени лист 
општине Крушевац“ бр. 2/05), у поглављу В. Правила 
грађења, после тачке 16.2; 

3. У Плану детаљне регулације стамбеног насеља 
”Лазарица 4“ у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевац“ бр. 8/09) у поглављу 4. Правила грађења, 
после тачке 23; 

4. У Плану детаљне регулације блокова Е2 и Ф2 у 
оквиру Регулационог плана „Расадник 1“ („Службени 
лист града Крушевац“ бр. 3/2011), у поглављу 5. 
Правила грађења, после тачке 5.1; 

5. У Плану детаљне регулације комплекса између 
улица Југ Богданове, Железничке и Газиместанског трга у 
Крушевцу („Службени лист града Крушевац“ бр. 6/11) у 
поглављу 5. Правила грађења, после тачке 5.1; 

6. У Плану детаљне регулације стамбено-
пословног блока “Трг Костурница-север“ у Крушевцу 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/12, 1/13) у 
поглављу  5.  Правила грађења, после тачке 5.1.; 

7.  У Плану детаљне регулације стамбено-посло-
вног комплекса између улица Чолак Антине, Таковске, 
Кошијског потока, Чупићеве и Балканске у Крушевцу 
(„Службени лист општине Крушевац“ бр. 7/07) у 
поглављу 3. Правила грађења, после тачке 3.1; 

8. У Плану детаљне регулације улица Цара Лазара 
са контактним зонама у Крушевцу („Службени лист 
општине Крушевац“ бр. 3/07) у поглављу 3. Правила 
грађења, после тачке 3.1; 

9. У Плану детаљне регулације стамбеног насеља 
”Равњак 1Б“ у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевац“ бр.10/08), у поглављу 4. Правила грађења,  
тачка 4.1. Општа правила грађења, после тачке 21; 

10. У Плану детаљне регулације стамбеног насеља 
”Равњак 1А“ у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевца“ бр. 7/10) у поглављу 4. Правила грађења,  
тачка 4.1. Општа правила грађења, после тачке 21; 

11. У Плану детаљне регулације стамбеног 
комплекса ”Равњак 3А“ у Крушевцу („Службени лист 
град Крушевац“ бр. 11/08) у поглављу 4. Правила 
грађења,  тачка 4.1 Општа правила грађења, после 
тачке 23; 

12. У Плану детаљне регулације стамбеног насеља 
”Равњак 2А“ у Крушевцу („Службени лист град 
Крушевац“ бр. 8/09) у поглављу 4. Правила грађења, 
тачка 4.1 Општа правила грађења, после тачке 4.1; 

13. У Плану детаљне регулације стамбеног комплекса 
”Равњак 2 “ у Крушевцу („Службени лист општине 
Крушевац“ бр.11/08) у поглављу 4. Правила грађења, 
тачка 4.1 Општа правила грађења, после тачке  21; 

14. У Плану детаљне регулације стамбеног комплекса 
”Равњак 3Б“ у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевац“ бр. 7/10) у поглављу 4. Правила грађења, 
тачка 4.1 Општа правила грађења, после тачке 23; 

15. У Плану детаљне регулације стамбеног насеља 
”Мудраковац“ у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевац“ бр. 2/09) у поглављу 4. Правила грађења, 
тачка 4.1 Општа правила грађења, после тачке 17; 

16. У Плану детаљне регулације стамбеног насеља 
”Мало Головоде 2Б“ у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевац“ бр. 3/09) у поглављу 4. Правила грађења, 
тачка 4.1 Општа правила грађења, после тачке 17; 

17. У Плану детаљне регулације стамбеног насеља 
”Мало Головоде 2А“ у Крушевцу („Службени лист 
града Крушевац“, бр.3/09) у поглављу 5. тачка 5.1 
Општа правила грађења после тачке 17; 

18. У Плану детаљне регулације стамбеног насеља 
”Мало Головоде 1“ у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевац“ бр. 8/09) у поглављу 4. Правила грађења, 
тачка 4.1 Општа правила грађења, после тачке 17; 

19. У Плану детаљне регулације блока Ц4 на кат. 
парцели бр. 5951/1 и 5951/2 КО Крушевац у оквиру 
ДУП-а Багдала 3 у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевац“ бр.  3/11) у поглављу 5. Правила грађења, 
тачка 5.1.1. Општа правила у делу Интервенције на 
постојећем објекту или изградња новог, после става 1; 

20. У Плану детаљне регулације пословног блока у 
улици Југ Богдановој у Крушевцу („Службени лист 
град Крушевац“ бр. 9/06) у поглављу 3. Правила 
грађења, у делу “Изградња новог објекта или 
интервенције на постојећим не смеју угрозити 
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функционисање или стабилност суседног објекта или 
његову фасаду, као ни стабилност постојеће 
конструкције“, после става 1; 

21. У Плану детаљне регулације стамбено - 
пословног комплекса ”Центар 2“ у Крушевцу 
(Службени лист општине Крушевац бр. 11/06) у 
поглављу 3. Правила грађења, тачка 3.1.Општа правила 
грађења у делу Интервенције на постојећем објекту или 
изградња новог, после става 1; 

22. У Плану детаљне регулације стамбено-пословног 
блока ограниченог улицама Немањином, дела Јакшићеве, 
Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга косовских јунака у 
Крушевцу („Службени лист општине Крушевац“ бр. 2/05) 
у поглављу 3. Правила грађења, Административно-
пословни блок А у тачки 12, после става 1;  

У поглављу 3. Правила грађења, Стамбено-пословни 
блок Б и подцелина блока Ц (Ц1-стамбено-пословна), у 
тачки 12, после става 1; 

 
Члан 2. 

 
У Плану детаљне регулације блокова Е2 и Ф2 у 

оквиру Регулационог плана „Расадник 1“ („Службени 
лист града Крушевац“ бр. 3/2011), у тачки 5.2. Посебна 
правила грађења за урбанистичке блокове Е2-1 и Ф2, у 
делу „Вертикална регулација“, став 4. мења се и гласи: 

„Дозвољена спратност планираних објекта је П+3, а 
могуће је тавански простор претворити у простор чија 
намена одговара намени последње етаже објекта, без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита објекта 
(висина кровног венца и слемена крова), промене 
кровних равни и са могућношћу осветљавања простора 
кровним баџама или кровним прозорима у оквиру 
кровних равни, без рачунања степена изграђености.“ 

 
Члан 3. 

            
У Плану детаљне регулације стамбеног насеља 

”Лазарица 5“ у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевац“ бр.12/09) у поглављу 4. Правила грађења, у 
тачки 5. речи (“није дозвољено отварање баџа“), бришу се. 

 
Члан 4. 

            
У Плану детаљне регулације стамбено-пословног 

блока “Трг Костурница-север“ у Крушевцу 
(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/12), у 
поглављу 4. Правила уређења, тачка 4.2. Планирана 
намена и баланс површина: Урбанистичка целина Б, 
Блок Б1, став 3. речи “Забрањено је претварање 
таванског простора у корисне намене за становање или 
пословање. Евентуални волумен таванског простора 
могуће је користити искључиво као помоћне 
просторије (оставе, вешернице, простор за рекреацију 
корисника објекта, али не у комерцијалне сврхе)“ 
бришу се. 

У поглављу 4. Правила уређења, тачка 4.2. 
Планирана намена и баланс површина: Урбанистичка 
целина Б, Подблок  Б2-а, став 1, речи “Забрањено је 
претварање таванског простора у корисне намене за 
становање или пословање. Евентуални волумен 
таванског простора могуће је користити искључиво као 
помоћне просторије (оставе, вешернице, простор за 

рекреацију корисника објекта, али не у комерцијалне 
сврхе)“ бришу се.    

У поглављу 4. Правила уређења, тачка 4.2. 
Планирана намена и баланс површина: Урбанистичка 
целина Ц, Блок  Ц1, став 3. речи “Забрањено је 
претварање таванског простора у корисне намене за 
становање или пословање. Евентуални волумен 
таванског простора могуће је користити искључиво као 
помоћне просторије (оставе, вешернице, простор за 
рекреацију корисника објекта, али не у комерцијалне 
сврхе)“ бришу се.    

У поглављу 5. Правила грађења, тачка 5.1. Општа 
правила урбанистичке регулације, Вертикална 
регулација, став 5. брише се. 

У поглављу 5. Правила грађења, тачка 5.1. Општа 
правила урбанистичке регулације, Архитектонско 
обликовање и примена материјала, у ставу 10. речи  

“Евентуални волумен таванског простора могуће је 
користити искључиво као помоћне просторије (оставе, 
вешернице, простор за рекреацију корисника објекта, 
али не у комерцијалне сврхе)“ бришу се.    

У поглављу 5. Правила грађења, тачка 5.2. Посебна 
правила урбанистичке регулације, тачка 5.2.1. Посебна 
правила градње за целину А, Вертикална регулација, 
став 2. брише се. 

У поглављу 5. Правила грађења, тачка 5.2. Посебна 
правила урбанистичке регулације, тачка 5.2.2. Посебна 
правила градње за блок Б1, Вертикална регулација, став 
2. брише се. 

У поглављу 5. Правила грађења, тачка 5.2. Посебна 
правила урбанистичке регулације, тачка 5.2.3. Посебна 
правила градње за подблок Б2-а, Вертикална 
регулација, став 2. брише се. 

У поглављу 5. Правила грађења, тачка 5.2. Посебна 
правила урбанистичке регулације, тачка 5.2.6. Посебна 
правила градње за блок Ц1, Вертикална регулација, 
став 2. брише се. 

 
Члан 5. 

 
У Плану детаљне регулације стамбено-пословног 

комплекса између улица Косовске, Топличине, 
Обилићеве, Трга костурница и Ћирила и Методија у 
Крушевцу („Службени лист града Крушевац“ бр. 
14/08) у поглављу 4. Правила грађења, у тачки 5. речи 
(“није дозвољено отварање баџа“), бришу се. 

 
Члан 6. 

 
У Плану детаљне регулације стамбеног насеља 

”Прњавор 2“ у Крушевцу („Службени лист града 
Крушевац“ бр. 5/2010) у поглављу 4. Правила грађења, 
у тачки 5. речи (“није дозвољено отварање баџа“), 
бришу се. 

Члан 7. 
            
У Плану детаљне регулације стамбеног компле-

кса ”Бивоље 5“ у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“ бр. 2/05) у поглављу 3. Правила грађења 
тачка 11, став 5. брише се. 
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Члан 8. 
 
У Плану детаљне регулације стамбено-пословног 

блока ограниченог улицама Немањином, дела 
Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга 
косовских јунака у Крушевцу („Службени лист 
општине Крушевац“ бр. 2/05) у поглављу III Правила 
грађења, стамбено-пословни блок Б, подцелина блока Ц 
(Ц1-стамбено-пословна), у тачки 11. став 5. брише се. 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-198/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС"  бр. 72/09, 81/09, 64/10, Одлука УС, 
24/11 и 121/2012), и члана 19. Статута града Крушевца 
(„Сл. лист града Крушевца“  бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.04.2013. год. донела је 

 
П Л А Н  

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРИ АЕРОДРОМ 
ФAЗA 1 – БЛОКOВИ А, Б, Ц  у  КРУШЕВЦУ 

 
1. ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. Опис граница плана 
 
Подручје обухваћено Планом, налази се у јужном 

периферном делу града између два важна путна правца 
и то: путни правац Крушевац-Јастребац и путни правац 
Крушевац-Брус. У непосредном је контакту (западна 
страна) са спомен парком Слободиште као и објектима 
комерцијалних и услужних делатности. Са севера и  
истока предметно подручје наслања се на зону 
породичног и вишепородичног становања средњих 
густина, док је јужни део предметног подручја 
планиран за мешовиту намену, спортско рекреативни 
центар и комерцијалне делатности. 

 Границу подручја са северне стране чини ул. Кнеза 
Милоша, са источне стране ул. Аеродромска (ул. Љубе 
Трипковића), са западне старне Бруски пут док се са 
јужне стране граница формира дуж катастарске границе 
парцеле бр. 2637/1. 

Укупна  површина подручја обухваћеног Планом 
износи  28,50ha. 

Катастарске парцеле у  границама Плана припадају 
Катастарској општини Крушевац. 

 
1.2. Плански и правни основ за израду Плана  
 

Плански основ 
 Генерални план Крушевац 2021. год. ("Сл. лист 

општине Крушевац"  бр. 4/05) 
 Просторни план Града Крушевца ("Сл. лист 

града Крушевца"  бр. 4/11) 
 
Правни основ 
 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник 

РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, одлука УС 24/11, 121/2012) 
 Правилник о садржини, начину и поступку 

израде планских докумена ("Сл. гласник РС"  бр. 31/10, 
69/10 и 16/11) 

 Правилник за урбанистичку парцелацију ("Сл. 
гласник РС " бр. 50/11) 

 
1.3. Обавезе, услови и смернице из планских 

докумената вишег реда и других развојних докумената 
  
Простор Плана детаљне регулације се налази у 

оквиру 13. урбанистичке зоне по ГП Крушевац 2021. 
год. Специфичност ове урбанистичке зоне је 
разнородност садржаја са планираним садржајима 
мешовите намене 300-350 становника/hа, парковским 
површинама и црквеним објектом у контакту са спомен 
парком Слободиште, до садржаја комерцијалне 
функције уз улицу Аеродромску. 

 
1.4. Преглед прикупљених података и услова 

надлежних институција 
 
За израду Плана детаљне регулације Стари 

Аеродром блокови А,Б,Ц у Крушевцу (у току израде 
Концепта Плана детаљне регулације) прикупљени су 
услови надлежних органа и организација и подаци о 
постојећем стању и то: 

 ЈКП „Водовод-Крушевац“, бр. 110/2 од 
08.03.2011. год. 

 Електродистрибуција Крушевац, бр. 471/1 од 
21.01.2011. год. 

 Телеком Србија - Извршна јединица Крушевац, 
бр. 12707/1-1, од 16.02.2011. год. 

 МУП Крушевац - Сектор за заштиту и 
спасавање, Одсек у Крушевцу, 07/19 бр. 217-13/11 од 
19.01.2011. год. 

 ЈП Склоништа – Београд, бр. 42-159/12-3 од 
05.09.2012 . год. 

 
 
2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА 
 
2.1. Оцена постојећег стања (грађевинско подручје, 

намена површина, објекти и површине јавне намене, врсте 
изградње, трасе коридора и регулација саобраћајница, 
привредни и други објекти, мреже и капацитети јавне 
комуналне инфраструктуре, јавно и друго зеленило) 

 
 Природне карактеристике подручја 
 
Терен односно земљиште обухваћено Планом је 

равно што изузетно погодује изградњи планираних 
садржаја и креће се од коте 165,50 (на истоку) до коте 
163,60 (на западу). Доминатни ветрови се јављају из 
правца исток-југоисток, северозапад и југ. Извршеном 
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сеизмичком микрорегионализацијом, Крушевац је у  
подручју са максималним могућим интезитетом 
потреса до VIII степени по Меркалијевој скали. 

 
 Стечене карактеристике подручја 
 
Посматрани простор је неизграђен и неуређен изузев 

парцела на којима су затечени објекти бензинске пумпе, 
објекти аеро-клуба, складишни и магацински простор, 
полигон за обуку возача ауто-мото савеза и 
хидрометеоролошка станица. На простору који је 
обухваћен Планом налази се део травнате полетно-слетне 
стазе коју користи аеро-клуб Михајло Живић из 
Крушевца као и објекти поменутог аеро-клуба. Аеродром 
је у функцији и регистрован од стране директората за 
цивилно ваздухопловство Републике Србије и активан је 
члан Ваздухопловног савеза Србије. 

 Основне урбане одлике простора обухваћеног 
Планом су: 

 неизграђеност и неуређеност простора у 
великом обиму 

 нерационално коришћење простора са аспекта 
урбане економије 

 Намена урбанистичких блокова у оквиру 
урбанистичке зоне и урбанистички показатељи 
постојећег стања 

Сагледавајући подручје Плана кроз низ урбани-
стичких параметара формиран је блок А као јединстве-
на целина која у себи садржи исте урбанистичке 
карактеристике. 

 Урбанистички блок А   
Основна урбана одлика овог блока је изграђеност 

простора у веома малом обиму као и степен 
искоришћености на целом простору од 1,54%. 

 
урб. 
блок НАМЕНА површина

m²
БГП
m²

БРГП
m²

индекс 
заузетости 

индекс
изграђености

 неизграђен простор и 
саобраћајне површине 226.800 - - - - 

А бензинска пумпа 2.500 50 50 2,00 % 0,20 
Б полигон за обуку возача 12.200 - -  - 
Ц складишта, магацини и 

услужне делатности, 
метеоролошка станица 

10.500 1.205 1.205 11,50 % 1,50 

УКУПНО 252.000 1.255 1.255 0,50 % 0,05
 
Табела 1. - Урбанистички показатељи - Постојеће стање 
 
 Постојеће површине јавне намене и јавни објекти 
 
Законом о планирању и изградњи  дефинисана је 

подела земљишта на површине јавне намене и   површине 
за остале намене. 

Постојеће јавне површине у оквиру подручја 
обухваћеног Планом, односно Концептом за израду плана 
су постојеће саобраћајнице. 

У границама подручја обухваћеног Планом  нема 
објеката за јавну употребу. 

 
 Постојеће стање саобраћаја и комуналне инфраструктуре 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Бруски пут (Благоја Паровића) 
са западне стране која се поклапа са деоницом 
државног пута другог реда (регионални пут) бр. 102, 
делом улице Кнеза Милоша (Драгољуба Дими-
тријевића) са северне стране, делом улице Аеродромске 
(Љубе Трипковића) са источне стране која се поклапа 
са деоницом државног пута другог реда (регионални 
пут) бр. 223 и  катастарском парцелом бр. 2637/1 КО 
Крушевац  са јужне стране. 

Све улице које су изграђене су са савременим 
коловозним застором, и то: 

 Улица Бруски пут  за двосмеран саобраћај са 
две (три) саобраћајне траке, ширине коловоза 10,00 
метара и 6,10 метара, са тротоарима променљиве 
ширине (или без тротоара); 

 Улица Кнеза Милоша за двосмеран саобраћај 
са две коловозне траке са по две саобраћајне траке, 

ширине коловоза 2x7,00 метара са разделним острвом 
ширине 3,00 метра, са тротоарима променљиве ширине 
(или без тротоара); 

 Улица Аеродромска  за двосмеран саобраћај са 
четири саобраћајне траке, ширине коловоза 12,00 
метара, са тротоарима ширине 2,00 метра. 

У оквиру подручја Плана нема изграђених објеката 
јавне намене па самим тим нема ни изграђених јавних  
паркинг простора. У свим постојећим саобраћајницама 
забрањено је паркирање на  коловозу. 

 
 Водовод 
У границама предметног ПДР-а постоји водоводна 

ливеногвоздена цев Ø500 која је  директно везана на 
магистрални вод Ø1000, као и водоводне азбестцеметне 
цеви Ø150 и Ø100. Поменуте водоводне цеви Ø500 и 
Ø150 пролазе паралелно са Бруским путем, а 
азбестцеметна цев Ø100 пролази кроз подручје Плана, 
али  ван планиране саобраћајнице. 

 
 Фекална канализација 
У оквиру подручја Плана није изграђена фекална 

канализација. Условима за уређење простора бр.       
350-1751/89 од 21.12.1989. год. (објављеног у 
„Међуопштинском сл. листу Крушевац“ бр. 24/89) 
утврђена је траса за изградњу секундарног Кошијског 
фекалног колектора, што је и уграђено у Генерални 
план Крушевца 2021. год. („Сл. лист ппштине 
Крушевац“ бр.4/05). Кошијски фекални колектор 
изграђен је од железничке станице (где се улива у 
главни колектор "Д") до улице Поручника Божидара. 
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Траса неизграђеног дела колектора почиње од 
прикључка у улици Поручника Божидара дуж улице 
Хајдук Вељкове, затим кроз насеље Расадник до улице 
Пролетерских бригада код "Агропромета"  где пресеца 
улицу Благоја Паровића и парелелно са Бруским путем 
иде до стамбеног насеља Шумице. 

 
 Атмосферска канализација  
Од Ватрогасног дома на Бруском путу почиње траса 

регулације Кошијског потока који се генерално пружа 
ка северу. Траса регулације почиње кружним профилом 
Ø1400. У ул. Кнеза Милоша изграђен је атмосферски 
колектор Ø1000. 

 
 Електроенергетика  
У границама предметног ПДР-а постоји следећа TS 

10/0,4kV: TS 10/0,4kV Аеродром 1 снаге 1x630 kVA. 
Постојећи потрошачи, који се налазе унутар 

предметног Плана, напајају се електричном енергијом и 
из околних TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV Аеродром 2 снаге 
1x630 kVA. 

Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена је 
делимично кабловским водовима 1kV а делимично 
ваздушном НН мрежом која је изведена на бетонским и 
дрвеним стубовима са Al-če проводницима и са       
СКС-ом. 

 Постојећа TS 10/0,4kV, кабловски водови 10kV, 
кабловски водови 1kV и ваздушна НН мрежа су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози са 
подземним инсталацијама надлежне Службе за 
катастар и непокретности у графичком прилогу. 

 
 ТТ мрежа - постојеће стање  
У границама предметног Плана постоји ТТ мрежа 

које су показане у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози са 
подземним инсталацијама надлежне Службе за 
катастар и непокретност у графичком прилогу. 

 
 Енерго флуиди  
Комплекс Аеродром планиран је за снабдевање 

топлотном енергијом из природног гаса и обновљивих 
извора енергије. 

Градски гасоводни прстен за природни гас изграђен 
је у улици Војводе Степе на удаљености 250 метара од 
комплекса према северу. На градском гасоводном 
прстену изграђен је разводни шахт за разводни градски 
гасовод ЈУГ DN200. Разводни градски гасовод 
планиран је у зеленилу поред улице Бруски пут, за део 
трасе гасовода од улице Војводе Степе до улице Кнеза 
Милоша постоји планска документација и идејни 
пројекат разводног градског гасовода ЈУГ. 

 
2.2. Преглед евидентираних и заштићених објеката, 

споменика културе, природе и амбијенталних целина 
 
На подручју Плана који је углавном неизграђен 

(осим у делу дуж улице Љубе Трипковића) не постоје 
евидентирани објекти који подлежу заштити као 
споменици културе или као део природне и 
амбијенталне целине. 

 

2.3. Предлог поделе насеља на урбанистичке целине 
и зоне према урбанистичким показатељима и другим 
карактеристикама 

 
Полазни основ за  дефинисање диспозиције, намене 

и капацитета урбаних функција чине: 
 Плански акт вишег реда (ГП Крушевца 2021. 

год. и Просторни план Града Крушевца) 
 Значај и положај локације 
 Постојећи грађевински фонд 
 
Генералним планом Крушевца 2021. год. предметно 

подручје налази се у 13. урбанистичкој зони са 
преовладавајућом  мешовитом наменом. 

Основна концепција Плана је резултат свих фактора 
који обликују простор, а у коначном има за циљ 
подизање урбаног нивоа Планом третираног подручја. 

Специфичност ове урбанистичке зоне је 
разноврсност  садржаја, почевши од типичних садржаја 
централних градских зона - комерцијалне и пословне 
делатности уз главне путне правце, преко 
вишепородичног становања са пословањем унутар 
подручја и  простора паркова са верским објектом и 
портом који се позиционирају на улазном делу. 

У складу са очекиваном и постепеном трансформа-
цијом простора у односу на постојеће стање и изграђеност 
простора, са оптималним урбанистичким параметрима 
планира се усмеравање градње објекта средње и високе 
спратности са великом могућношћу организовања 
различитих намена и делатности (комерцијални, 
специјализовани објекти у домену услужних делатности, 
пословни, пословно-стамбени објекти итд.). 

Намена простора је усмерена пре свега  на развој 
комерцијалних делатности и пословања уз главне 
саобраћајне правце и вишепородичног становања у 
централном делу,  тј.  на  рационалније коришћење 
површина са аспекта урбане економије. 

 
 Подела подручја Плана на урбанистичке 

блокове, планирана намена и биланс површина 
 
На основу стечених услова и планираних потреба, 

подручје Плана је подељено на урбанистичке блокове и 
подблокове, а у складу са планираном организацијом, 
саобраћајном матрицом и наменом простора. 

На опредељење везано за тип и начин изградње у 
оквиру блокова утицало је фактичко стање на терену, 
као и формирање заједничког функционалног урбаног 
склопа са окружењем, односно контактним подручјем. 

Формирани су урбанистички блокови  А, Б, Ц  а 
према намени или више намена у једном блоку као и  
степену интервенција  формирани су подблокови а1, а2 
итд., а у оквиру подблокова и подцелине b1-1, б1-2 итд. 

  
 формирање урбанистичких блокова са преовла-

ђујућом наменама и то: 
УРБАНИСТИЧКИ БЛОК  А    
       
ОСНОВНА НАМЕНА - јавне функције (верски 

објекат са портом), пословање дуж примарне 
саобраћајнице: 

 трговина (тржни центри, робне куће, маркети, 
велетржнице, изложбени салони) 

 пословни (истраживачки центри, пословни 
бирои, сервиси, представништва, агенције) 
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ПРАТЕЋА НАМЕНА - паркинг површине, 
заштитно зеленило, уређене зелене и слободне 
површине. 

 Планирана намена подразумева обављање свих 
непроизводних и услужних делатности. 

 Нису дозвољене производне делатности и 
становање, као и складишта на отвореном простору. 

Планирана је нова изградња објеката, спратности 
макс. По+П+1, индекс заузетости макс. 50% и индекс 
изграђености 1,0. За пословни простор потребно је на 
парцели или у оквиру објекта обезбедити 1 паркинг 
место на 70m² корисне површине. 

За простор овог блока обавезна је израда 
урбанистичког пројекта који ће садржати детаљну 
разраду блока или подблока уз примену параметара 
који ће се прописати ПДР-ом. 

 
УРБАНИСТИЧКИ БЛОК Б        
 
ОСНОВНА НАМЕНА -  вишепородично становање, 

пословање, комерцијалне делатности 
 
ПРАТЕЋА НАМЕНА - паркинг површине, 

заштитно зеленило, уређене зелене   површине 
Комерцијална тј. пословна делатност у оквиру овог 

блока обухвата делатности који се по карактеру и 
капацитету могу организовати у оквиру објеката као и 
простору блока. Планирана намена подразумева 
обављање свих непроизводних и комерцијалних 
делатности тј. трговину и трговинско-услужне 
делатности, објекте из области пословања тј. 
банкарства, финансијске организације, услуге у области 
промета роба, техничке услуге, пројектовање и 
истраживачки рад, дирекције и представништва фирми 
из различитих области, биро и агенције, продајне и 
изложбене просторе, туристичке и угоститељске 
садржаје, занатство и остале по намени сродне 
делатности.  

Планирана је нова изградња пословних или 
пословно-стамбених објеката, спратности од По+П+3, 
По+П+4 до По+П+6, индекс заузетости макс. 40% и 
индекс изграђености 1,6–2,0. Однос пословања и 
становања је 80%:20% на нивоу блока. 

Могуће је организовање више типова-облика 
становања (вишепородично становања или становање 
апартманског типа) у оквиру објеката пословног 
карактера на задњим етажама.  

За пословни простор потребно је на парцели или у 
оквиру објекта обезбедити 1 паркинг место на 70m² 
корисне површине 

Нису дозвољене производне делатности као и 
складишта на отвореном простору. 

Планирана је рализација зелених и парковских 
површина које се употпуњују садржајима пратеће 

намене на отвореном (спортски терени за мале 
спортове, игра деце, систем стаза за шетање, простори 
за седење и одмор, водене површине)  

За простор овог блока обавезна је израда 
урбанистичког пројекта који ће садржати детаљну 
разраду блока, подблока или подцелине уз примену 
параметара који ће се прописати ПДР-ом. 

 
УРБАНИСТИЧКИ БЛОК   Ц 
       
ОСНОВНА НАМЕНА - вишепородично становање, 

пословање, комерцијалне делатности 
 
ПРАТЕЋА НАМЕНА - паркинг површине, 

заштитно зеленило, уређене зелене   површине 
Комерцијална тј. пословна делатност у оквиру овог 

блока обухвата делатности који се по карактеру и 
капацитету могу организовату у оквиру објеката и на 
простору блока. Планирана намена подразумева 
обављање свих непроизводних и комерцијалних 
делатности тј. трговину и трговинско-услужне 
делатности, објекте из области пословања тј. 
банкарства, финансијске организације, услуге у области 
промета роба, техничке услуге, пројектовање и 
истраживачки рад, дирекције и представништва фирми 
из различитих области, биро и агенције, продајне и 
изложбене просторе, туристичке и угоститељске 
садржаје, занатство и остале по намени сродне 
делатности.  

Планирана је нова изградња стамбених и пословних 
објеката спратности од По+П+3 до По+П+8 (индекс 
заузетости 30-40% и индекс изграђености  1,6–2,5). 
Однос пословања и становања је 70%:30% на нивоу 
блока. 

Могуће је организовање више типова - облика 
становања (вишепородично становања или 
апартманског типа) у оквиру објеката пословног 
карактера на задњим етажама.  

За пословни простор потребно је на парцели или у 
оквиру објекта обезбедити 1 паркинг место на 70m² 
корисне површине 

Нису дозвољене производне делатности као и 
складишта на отвореном простору. 

Планирана је реализација зелених и парковских 
површина које се употпуњују садржајима пратеће 
намене на отвореном (спортски терени за мале 
спортове, игра деце, систем стаза за шетање, простори 
за седење и одмор, водене површине) 

За простор овог блока обавезна је израда 
урбанистичког пројекта који ће садржати детаљну 
разраду блока, подблока или подцелине уз примену 
параметара који ће се прописати ПДР-ом. 

 
 
 
 
 

Површина блока А 4,80ha 
Од тога:  
подблок а1 - Парковске површине 1,78ha 
подблок а2 - Верски објекат са портом По+П (По+П+1) 1,20ha 
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подблок а3 - Пословање (трговина,пословни-агенције,представништва итд.) (По+П+1) 0,87ha 
подблок а4 - Паркинг простор 0,33ha 
подблок БП - Постојећа намена (бензинска пумпа) П 0,16ha 

 Индекс заузетости макс. 50%  

● Индекс изграђености 1,0 (По+П+1)  

Изграђеност блока:                                збир површина свих подблокова (4,26ha) 

 Бруто површина под објектима 3280m² 

 Нето развијена површина објекта  од тога: 10120m² 
- верски објекти 1000m² 
- пословни објекти 9120m² 
- Површина за саобраћајнице и паркирање 8000m² 
- Неизграђен простор и зеленило 32000m² 
Објекти (10%), паркирање и саобраћај (20%), зеленило (70%)  

 Број домаћинстава / 

 Број становника / 

 Густина становања - број ст./ха / 
 

Површина блока Б 11,60ha 
Од тога:  
подблок б1 - мешовита намена - пословање и становање (По+П+3), паркинг, зеленило 
Индекс заузетости макс. 40%, Индекс изграђености 1,6 

1,21ha 

подблок б2 - мешовита намена - вишепородично становање, пословање (По+П+4) 
Индекс заузетости макс. 40%, Индекс изграђености 2,0 

1,75ha 

подблок б3 - мешовита намена - вишепородично становање, пословање (По+П+4) 
Индекс заузетости макс. 40%, Индекс изграђености 2,0 

1,82ha 

подблок б4 - мешовита намена - комерцијалне делатности, пословање, становање  (По+П+3) 
Индекс заузетости макс. 40%, Индекс изграђености 1,6 

1,28ha 

подблок б5 - мешовита намена - вишепородично становање, пословање (По+П+6) 
Индекс заузетости макс. 40%, Индекс изграђености 2,8 

1,66ha 

подблок б6 - мешовита намена - вишепородично становање, пословање (По+П+6) 
Индекс заузетости макс. 40%, Индекс изграђености 2,8 

2,08ha 

● Индекс заузетости макс. 40%  

● Индекс изграђености  1,6-2,8 (По+П+3, По+П+4, По+П+6)  

Изграђеност блока:       збир површина свих подблокова (9,80ha) 
 Бруто површина под објектима 29400m² 
 Нето развијена површина објекта од тога: 129360m² 

- стамбени (80%) 103488m² 
- пословни (20%) 25872m² 
- Површина за саобраћајнице и паркирање 24500m² 
- Неизграђен простор и зеленило 44100m² 
Објекти (30%), паркирање и саобраћај (25%), зеленило (45%)  

 Број домаћинства 1480 

 Број становника 4880 

1. Густина становања - бр.ст/ха 420st/ha 
 

Површина блока Ц 8,83ha 
Од тога:  
 подблок ц1 - парковске зелене површине, паркинг простор 0,69ha 
 подблок ц2 - мешовита намена - вишепородично становање, пословање (По+П+8) 2,28ha 
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Индекс заузетости макс. 30%, Индекс изграђености 2,7 
 подблок ц3 - мешовита намена - вишепородично становање, пословање (По+П+8) 
Индекс заузетости макс. 30%, Индекс изг рађености 2,7 

3,32ha 

 подблок ц4 - мешовита намена- вишепородично становање, комерцијалне функције, 
пословање (По+П+3) 
Индекс заузетости макс. 40%, Индекс изграђености 1.6 

0,46ha 

 подблок ц5 - спортски терени 0,69ha 

● Индекс заузетости  (30-40%)  

● Индекс изграђености  1,6-2,7 (По+П+3, По+П+8)  

Изграђеност блока:              збир површина свих подблокова (7,64ha) 
 Бруто површина под објектима 18070m² 
 Нето развијена површина објекта 96700m² 

од тога:  
- стамбени (70%) 67690m² 
- пословни (30%) 29010m² 
- Површина за саобраћајнице и паркирање 15600m² 
- Неизграђен простор и зеленило 42800m² 
Објекти (22%), паркирање и саобраћај (18%), зеленило (60%)  

 Број домаћинства 970 

 Број становника 3200 

 Густина становања - бр. ст/ха 362st/ha 

 

Табела 2. - Урбанистички показатељи - Планирано стање 
 

НАПОМЕНА: За прорачун су узете површине блокова: по домаћинству 70m² бруто површине и 3,3 становника 
                           по домаћинству. Урбанистички показатељи су дати на основу површина урбанистичких блокова.     
 

 
2.4. Оцена расположивих подлога за израду плана 
 
У складу са чланом 44 Закона о планирању и 

изградњи  о врсти и начину прибављања катастарских 
подлога за потребе израде планске документације 
извршено је прибављање подлога. 

 
Предметно подручје је у матичној размери 1:2500 

што није у складу са Законом о планирњу и изградњи , 
тако да се приступило изради ажурног катастарско  
топографског плана у размери 1:1000. 

 
Геодетска подлога за израду предметног Плана је 

катастарско топографски план који је израдила 
овлашћена фирма за обављање такве врсте делатности 
са приказаним стањем закључно са јануаром 2007. год. 
Катастарско топографски план је достављен у 
аналогном и дигиталном облику на CD-у број 
N108BKL301D821521A1. 

 
Катастарско топографски план је оверен од стране 

надлежне институције тј. РГЗ-а. 
 
3. УСВОЈЕН КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
3.1. Циљеви уређења и изградње насеља, основни 

програмски елементи 
 

 Дефинисање трајне регулације посматраног 
подручја у циљу проширења појаса путног правца 
Крушевац-Брус (четири саобраћајне траке), и планирање 
саобраћајнице у правцу исток-запад која спаја путне правце 
Крушевац-Брус и Крушевац-Јастребац 

 Флексибилност у одређивању основне и пратеће 
намене локација и објекта, као и одређивање правила за 
примену Плана путем дефинисања оптималних 
урбанистичких параметара, правила градње и одређивање 
локација за израду Урбанистичких пројекта 

 Умањење дефицита и стварање услова за 
уређење и изградњу парковских и зелених површина 

 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
подручја Плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи, и са одредбама Генералног Плана 
Крушевац 2021. год. („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
04/05) и са одредбама Просторног Плана Града Крушевца 
(Сл. лист града Крушевца бр. 4/11) 

 Стварање услова за одређивање површина јавне 
намене и грађевинског земљишта 

 Парцелација и препарцелација површина јавне 
намене и стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију  грађевинског земљишта 

 Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре 

 Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина 
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3.2. Оријентационо предвиђено грађевинско 
подручје са предлогом намене  површина и  површина 
јавне намене 

 
Законом о планирању и изградњи дефинисане су 

површине јавне намене и површине за остале намене. 
Постојеће саобраћајнице, јавне зелене површине, 

новопланиране саобраћајнице и саобраћајнице којим се 
утврђује нова регулација овим Планом опредељене су 
као површине јавне намене. У границама Плана не 
планирају се објекти јавне намене тј. објекти од општег 
интереса. 

Преостало земљиште у границама предметног 
подручја опредељено је као површине за остале намене. 

Елементи за поделу  земљишта,  урбанистичка 
мрежа линија, правила парцелације и препарцелације 
земљишта и начин и поступак примене Плана биће 
утврђени ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. 

 
3.3. Оријентационо планирани капацитети мрежа 

јавне комуналне инфраструктуре 
 
 Саобраћај и нивелација 
 
Планом је предвиђено да се улица Аеродромска 

задржава са постојећим габаритима, а за остале ободне 
улице су предвиђене следеће измене: 

 Улица Бруски пут за двосмеран саобраћај са 
две коловозне траке са по две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 2x6,50 метара са разделним острвом 
ширине 3,00 метра, са појасом зеленила од 2,00 метра 
са једне стране и тротоарима од 2,00 (2,50 метра); 

 Улица Кнеза Милоша за двосмеран саобраћај 
са две коловозне траке са по две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 2x7,00 метара са разделним острвом 
ширине 3,00 метра, са појасом зеленила од 1,00 метар 
са једне стране и тротоарима од 3,00 метра. 

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су 
планиране са следећим елементима: 

 Саобраћајнице планиране Генералним планом 
(С4-С14 и С9-С13) за двосмеран саобраћај  са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 7,50 метара са 
обостраним тротоарима ширине 1,50 и 2,00 метра; 

 Планирана саобраћајница С1-С5 за двосмеран 
саобраћај  са две саобраћајне траке, ширине коловоза 
7,50 метара са обостраним тротоарима ширине по 2,00 
метра; 

 Све остале планиране саобраћајнице за 
двосмеран саобраћај  са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 5,50 метара и обостраним тротоарима ширине 
по 1,50 метар; 

Планира се и реконструкција постојећих 
семафорских раскрсница у кружне раскрснице у нивоу: 
улице К. Милоша-Аеродромска, К. Милоша-Бруски 
пут, Бруски пут-Краља Александра.  

Приступ на (са) ободних саобраћајница треба да 
буде строго контролисан и то: 

 Приступ на (са) улице Бруски пут није 
дозвољен осим у зони планираног кружног тока са 
улицом Краља Александра ујединитеља, са свим 
дозвољеним смеровима као и новопланиране улице С9-
С12; 

 Приступ на (са) улице Кнеза Милоша није 

дозвољен; 
 Приступ на (са) улице Аеродромске је дозво-

љен, и то само са десним скретањима на (са) локације. 
Поред паркинг места планираних уз саобраћајнице у 

простору обуваћеним Планом, планира се и изградња 
издвојених паркинга на три локације, и то у 
подблоковима а4, б1 и ц1 (према графичком прилогу). 
Сва паркинг места уз саобраћајнице унутар плана 
планирана су као управна и то са обе стране 
саобраћајнице. Такође на унутарблоковским 
паркиралиштима планирано је управно паркирање. 

Основна нивелациона решења урађена су на 
државној карти размере 1:1000. 

Нивелационим решењем дефинисани су нивела-
циони услови на изграђеним и неизграђеним површи-
нама и извршено њихово усклађивање. Новопланиране 
саобраћајнице на месту прикључка на постојеће имају 
нивелацију постојећих којој се прилагођавају на 
потребној дужини. Нивелационо решење је 
прилагођено нивелацији површине асфалтних слојева 
на местима укрштања постојећих и новопројектованих  
саобраћајница улице Бруски пут и улице Аеродромске. 
Усвојена је постојећа нивелација да се не би 
пореметили улази у објекте на суседним парцелама. 

Одводњавање и оцеђивање коловоза обезбеђује се 
применом попречних и подужних падова према 
техничкој документацији. 

Из нивелационог плана и на основу  идејних 
сагледавања планираних саобраћајница, може се 
закључити да све саобраћајнице испуњавају прописане 
техничке услове, па су самим тим технички оправдане 
и могуће.  Из срачунатих просечних падова терена на 
подручју старог аеродрома може се закључити да је 
предвиђена намена површина узела у обзир природне 
услове - конфигурацију терена и падове, тако да се веће 
нивелационе интервенције у овом простору не 
предвиђају. Могућност одводњавања подручја старог 
аеродрома системом канализационе мреже утврђене су 
анализом нивелационих параметара: кота и генералност 
смера пада терена. 

Регулациона и нивелациона решења приказана су у 
графичком приказу концепт Плана детаљне регулације 
стари аеродром - фаза 1  (блок А, Б и Ц) 

 
 Комунална инфраструктура – планирано 
 
 Водовод 
 
На основу предходних услова издатих од стране 

ЈКП Водовод Крушевац и општих техничких услова 
потребно је реконструисати водоводну мрежу у улици 
Бруски пут која се налази испод саобраћајнице. 
Новопланирани цевовод предвидети од тврдог 
полиетилена спољног пречника Ø255mm. Водоводну 
мрежу реконструисати од водоводног шахта у близини 
локације бензинске пумпе  до улице Жртава Фашизма 
(која је ван предметног Плана) где ће бити повезан на 
магистрални цевовод Ø1000. 

Постојећи поменути цевовод ACC Ø100 који је ван 
планиране саобраћајнице прикључен на ливено-
гвоздену цев Ø500 реконструисати на минимални 
пречник Ø200 и повезати га у ул. Љубе Трипковића 
чиме се затвара хидраулички прстен. Траса овог 
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цевовода пролазила би кроз новопланирану 
саобраћајницу (планирану Генералним планом са јужне 
стране) и на њега би се прикључили сви корисници са 
конзумног подручја Плана. 

Све новопланиране саобраћајнице у насељу се 
опремају водоводном мрежом потребних капацитета 
како у погледу санитарне тако и противпожарне 
потрошње и димензије цеви не могу бити мање од 
Ø100mm. На новопланираној водоводној мрежи 
поставити противпожарне хидранте и то надземне, са 
обавезном заштитом од смрзавања, на местима на 
којима не ометају нормалну комуникацију и који 
задовољавају услове из противпожарних прописа. 

 
 Фекална канализација 
 
Изградити поменути  део трасе Кошијског фекалног 

колектора од улице Поручника Божидара до планиране 
саобраћајнице која представља јужну границу Плана и 
на који ће се прикључити мрежа фекалне канализације 
са подручја предметног Плана. У новоформираним 
саобраћајницама се планира изградња канализационе 
мреже са прикључцима на планирани Кошијски 
фекални колектор. Димензионисање извршити према 
хидрауличком прорачуну не прекорачујући минималне 
и максималне падове за усвојене пречнике цеви, уз 
минимални пречник уличне мреже Ø200mm. На свим 
преломима трасе као и на међусобном растојању које 
износи приближно 160D на правцу, поставити 
ревизионе шахтове са отвореном кинетом на дну која 
одговара димензијама канализационе цеви. 

У канализациону мрежу се могу упуштати само 
отпадне воде  чији ниво загађења не прелази ниво 
отпадних вода која се испуштају из домаћинстава. У 
случају да поједини објекти упуштају отпадне воде  
које не одговарају овим условима, потребан квалитет се 
мора обезбедити предтретманом у оквиру парцеле 
корисника. Отпадне воде у канализациону мрежу се не 
смеју упуштати директно из објеката корисника, већ из 
ревизионих окана у оквиру појединачне парцеле, а које 
су од регулационе линије удаљене максимално 1,50m. 

 
 Атмосферска канализација 
 
Подручју које се обрађује овим Планом припада 

значајна сливна површина. Терен предметног Плана 
гравитира северозападно. Потребно је изградити два главна 
атмосферска колектора и то са леве и десне стране Бруског 
пута. Са леве стране Бруског пута наставити изградњу 
регулације Кошијског потока, а са десне стране изградити 
нови колектор атмосферске канализације који ће се 
укључити на шахт атмосферске канализације који се 
налази на раскрсници улица Кнеза Милоша, Љубе 
Трипковића и Радована Милошевића.  У новопланираним 
саобраћајницама изградити секундарну атмосферску 
канализацију са прикључцима на поменути планирани 
"десни" главни атмосферски колектор. 

Димензионисање канализационе мреже извршити за 
двогодишњу кишу која се јавља на подручју Крушевца, 
а према рационалној методи. Минималне димензије 
уличних секундарних колектора износе Ø300mm, а 
сливничких веза Ø200mm. 

Траса канализације се планира уз тротоар улице 
испод двоструких сливних решетки, које служе и као 
ревизиони силази. 

Шахтови треба да су армирано-бетонски Ø1000mm 
са таложником. Шахт темељити на плочи минималне 
дебљине 15cm. 

Сливници треба да су од армирано-бетонских цеви 
Ø500mm са таложником. 

На сливнике монтирати двоструке сливне решетке. 
При пројектовању и извођењу радова придржавати 

се свих важећих техничких прописа за ову врсту 
објекта. 

Положај грађевина према графичком прилогу. 
Све атмосферске воде чија се измена не планира 

одводе се на исти начин као и до сада. 
 
 Дренажа 
 
Терен предметног Плана је доста подводан. 

Потребно  је урадити геомеханичка истраживања како 
би се утврдио ниво подземних вода и геолошке 
карактеристике тла на основу које би се изградила 
дренажа тј. одредио тип дренаже. Предвиђа се 
изградња дренажног система од дренажних цеви и  
филтерског слоја од гранулисаног шљунка. Дренажу 
укључити на шахтове атмосферске канализације. 
Дубина дренаже условљена је дубином новопланираног 
атмосферског колектора. 

 
 Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 140W по 
m² бруто развијене повшине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености K=0,6 према 
следећем обрасцу: 

 
Pjg=pxSxk 
 
где је (k) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора и 
(p) потребна снага по m² бруто развијених површина. 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу: 

 

Pjs = n x 3,5 (0,65 + 
n
35,0 + 2,86 x n 88,0 x 1,015 1990m

 

 
где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 

година за коју рачунамо снагу. 
На основу претпостављених површина новоплани-

раних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова потребна је једновремена 
снага 

Pj=9052,9 kW 
  Опис решења са УТУ 
 
Постојеће TS 10/0,4kV које покривају постојећи 

конзум задржавају се на садашњем нивоу. 
На основу претпостављене потребне једновремена 

снага 9052,9kW за напајање објеката електричном 
енергијом потребно је изградити 17 (седамнаест) TS 
10/0,4kV снаге до 1x630kVA и за њих прикључне 
кабловске водове 10kV и то: 
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у блоку А - 1 (једна) TS 10/0,4kV снаге до 1x630kVA 

сличне типу MBTS-BS  
у блоку Б - 9 (девет) TS 10/0,4kV снаге до 1x630kVA 

сличне типу MBTS-BS  
у блоку Ц- 7 (седам) TS 10/0,4kV снаге до 1x630kVA 

сличне типу MBTS-BS  
Јавну расвету предвидети тако да буду задовољени 

основни светлотехнички услови. 
 
  ТТ мрежа 
 
 За улице у којима нема ТТ мреже планирана је 

траса ТТ каблова. 
За улице у којима нема КДС мреже планирана је 

траса КДС каблова. 
 
  Енергофлуиди - план снабдевања топлотном 
   енергијом 
 
Планиране мере енергетске ефикасности изградње 

објеката 
 
Мере енергетске ефикасности градње објеката у 

стамбено-пословном комплексу Аеродром 
подразумевају примену правилника о енергетским 
својствима зграда („Сл. гласник РС“ бр. 61/11) и 
коришћење обновљивих извора енергије код 
пројектовања и изградње објеката. 

Правилник о енергетским својствима зграда 
дефинише енергетске разреде зграда у зависности од 
категорије. За планиране објекте у комплексу 
Аеродром планира се максимална годишња потрошња 
финалне енергије за грејање, припрему санитарне топле 
воде и хлађење од: 65kWh/(m2a) за стамбене зграде, 
60kWh/(m2a) за стамбене зграде са више станова, 
55kWh/(m2a) за пословне зграде (канцеларије) и 
70kWh/(m2a) за зграде трговине и угоститељства. 

За смањење емисије CO и NOx према декларацијама 
ЕУ у комплексу Аеродром планира се коришћење 
обновљивих извора енергије из сунца, ваздуха, воде и 
земље (топлотне пумпе и соларни колектори) 

Снабдевање стамбено-пословног комплекса 
Аеродром топлотном енергијом за грејање, припрему 
санитарне топле воде и хлађење планирано је из 
следећих извора: обновљиви извори енергије и 
природни гас. 

Потребни капацитет топлотних извора за 
снабдевање топлотном енергијом планираних објеката 
у стамбено-пословном блоку А је 1000kW. Планирани 
топлотни извори су: 

 Обновљиви извори, топлотне пумпе за грејање 
и хлађење објеката и соларни панели за припрему 
санитарне воде 40% или 400kW. 

 Кондезациони поступци сагоревања природног 
гаса за кување, грејање и припрему санитарне воде 60% 
или 70,0Sm³/h. 

     Потребни капацитет топлотних извора за 
снабдевање топлотном енергијом планираних објеката 
у стамбено пословном блоку Б је 8300kW. Планирани 
топлотни извори су: 

 Обновљиви извори, топлотне пумпе за грејање 
и хлађење објеката и соларни панели за припрему 

санитарне воде 40% или 3320kW. 
 Кондезациони поступци сагоревања природног 

гаса за кување, грејање и припрему санитарне воде 60% 
или 560,0Sm³/h. 

 
Потребни капацитет топлотних извора за 

снабдевање топлотном енергијом планираних објеката 
у стамбено пословном блоку Ц је 6700kW. Планирани 
топлотни извори су: 

 Обновљиви извори, топлотне пумпе за грејање 
и хлађење објеката и соларни панели за припрему 
санитарне воде 40% или 2680kW. 

 Кондезациони поступци сагоревања природног 
гаса за кување, грејање и припрему санитарне воде 60% 
или 450,0Sm³/h. 

Снабдевање природним гасом планирано је са 
мерно-регулационе станице Аеродром, капацитета 
4000Sm³/h. Мерно-регулациона станица планирана је 
поред разводног градског гасовода Југ у зони улице 
Бруски пут поред блока Б. 

Дистрибуција природног гаса у комплексу 
Аеродром планирана је са гасоводног прстена 
Аеродром од полиетиленских цеви, димензије PE 
Ø110x10,0mm. Гасоводни прстен планиран је у зеленим 
површинама поред ободних улица у комплексу. 
Дистрибутивни гасовод планира се на дубини 1,0 m од 
нивелете уређеног терена. 

Изнад паркинг у блоку Б планирани су 
фотонапонски панели (пријемници) за производњу 
електричне енергије. Електрична енергија са фото-
напонских панела планирана је за напајање 
електроаутомобила и топлотних пумпи. 

Заштита гасовода у односу на околину и околине у 
односу на гасовод, регулише се класом разреда 
гасовода. Класе разреда гасовода дефинисане су 
дебљином зида цеви гасовода у односу на максимални 
радни притисак гасовода и процтор у коме се полаже 
гасовод. 

Заштита околине у односу на топлотне пумпе 
регулисана је нивоом буке топлотних пумпи. Ниво буке 
планираних топлотних пумпи у дневном и ноћном 
режиму рада мора да буде испод дозвољених граница 
за дневни и ноћни ниво буке у комуналној средини. 

 
 Парковске површине и зеленило 
 
Планом су дефинисане површине намењене 

формирању зеленила. Означене су на Плану 
јединственом легендом парковске површине и зеленило. 

Површина у северном делу Плана биће 
организована као парк са разним садржајима за 
рекреацију, одмор и забаву. Основу треба да чини 
високо зеленило, које повезује све планиране садржаје 

Зелене површине према улици Бруски пут имаће пре 
свега заштитну улогу па у том смислу треба да је чини 
отпорно, аутохтоно зеленило. 

Блоковско и линеарно зеленило у оквиру стамбених 
и пословних блокова биће у функцији основних 
садржаја и прилагођено обликовно и избором врста. 

 
3.4. Предлог  целина и зона за даљу урбанистичку 
       разраду 
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Урбанистичком поделом планске целине на 
урбанистичке блокове са различитом наменом 
(стамбени, стамбено-пословни и комерцијални 
блокови), омогућена је  урбанистичка разрада  мањих 
целина кроз израду урбанистичких пројеката. 

 
3.5. Услови  заштите  обухваћеног подручја 
 
3.5.1. Услови заштите и  унапређења животне 
          средине 
 
На подручју Плана остварен је позитиван ниво 

заштитне животне средине, обзиром да не постоје 
изражени извори који угрожавају квалитет ваздуха, 
воде и нема чиниоца који би стварали прекомерну 
буку. 

На подручју Плана могуће је обављање свих 
непроизводних делатности, што подразумева да су 
дозвољене све трговинско-услужне, занатске и остале 
непроизводне делатности чија намена  не утиче на 
становање и нарушавање животне средине. 

Забрањено је обављање делатности које стварају 
прекомерну буку, или загађење ваздуха, воде или 
земљишта и угрожавају животну средину. 

У складу са чланом 17 Правилника о садржини, начину 
израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког 
Плана, као и условима и начину стављања Плана на јавни 
увид („Сл. гласник РС“ бр. 12/04) и у складу са чланом 9 ст. 
1.2.3 Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (Сл. гласник РС бр. 135/04), а на основу Одлуке 
надлежног органа о потреби израде исте уколико  је донет 
Извештај о стратешкој процени биће саставни део Плана. 

 
3.5.2. Услови заштите природе  и културних добара 
 
На подручју Плана не постоји ни један 

евиндетирани објекат који подлеже заштити према 
списку евидентираних културних добара (који уживају 
предходну заштиту) Генералног плана Крушевац 2021. 
год. („Сл. лист општине Крушевац“ бр. 4/03). 

Такође у границама Плана не постоји ни једно 
евидентирано природно добро које ужива предходну 
заштиту. 

 
3.5.3. Услови санитарне заштите 
 
Подразумева заштиту и уређење приобаља 

водотокова (регулација, забрана излива отпадних вода, 
санација спонтаних депонија). 

Такође повећање броја улица са адекватним 
засторима, редовно чишћење и прање улица, повећање 
обима зелених површина. 

Обавезан предтретман специфичних отпадних вода 
и производних капацитета пре упуштања у канали-
зациони систем и обавезна уградња уређаја за 
пречишћавање отпадних вода. 

 
3.5.4. Услови заштите непокретних културних 
          добара 
 
На основу података који је доставио Завод за 

заштиту споменика културе у Краљеву, на подручју ГП 
Крушевца евидентирани су објекти - непокретна 

културна добра, за које се утврђују услови заштите: 
споменици културе, просторне културно историјске 
целине, археолошка налазишта, знаменита места. 
Увидом у документацију може се закључити да у 
обухвату овог Плана не постоје такви објекти. 

 
3.5.5. Услови којима се површине и објекти јавне 
           намене чине приступачним особама с 
           а инвалидитетом 
 
Код свих саобраћајница на месту пешачког прелаза, 

обореним ивичњацима формирати денивелисане трото-
аре одговарајуће ширине за пролаз инвалидских 
колица. 

Уколико постоје објекти јавне намене обавезно је 
формирање улазних рампи за особе са инвалидитетом. 

 
3.5.6. Услови  заштите  од елементарних  непогода 
 
При изради техничке документације водити рачуна 

о степену сеизмичности подручја (VIIIº MCS) и исту 
урадити у складу са предвиђеним мерама Правилником 
о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима и у складу са 
Законом о ванредним ситуацијама(измене) („Сл. 
гласник РС“ бр. 111/09, 92/11 и 93/12). 

 
3.5.7. Услови  заштите  од  ратних  разарања 
 
Поступити у свему према закону о ванредним ситуа-

цијама (измене) („Сл. гласник РС“ бр. 111/2011, 
92/2011, 93/2012). 

   
3.5.8. Услови  заштите  од пожара 
 
Значајан фактор  код заштите од пожара јесте 

густина становања тј. број становника по хектару, као и 
висина објекта. Просечна густина становања на нивоу 
Плана је 172st./ha, као и степен искоришћености до 
40% погодују противпожарној заштити. Осим густине 
насељености позитивне карактеристике у противпо-
жарној заштити има и релативно мала спратност 
објекта, која омогућава брзу и ефикасну евакуацију 
становништва и материјалних добара. 

Слободне површине у оквиру Плана представљају 
противпожарну преграду преко које се обезбеђује 
додатна заштита и проходност. 

Планом су обезбеђене следеће мере заштите: 
 просторним распоредом планираних објеката 

(међусобна удаљеност, грађ.линија, спратност итд.) 
формирана су неопходна растојања која служе као 
противпожарне баријере тј. преграде 

 нови објекти биће изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала, а за објекте 
вишепородичног становања и нестамбене објекте где се 
очекује потенцијално присуство већег броја људи 
морају се спровести додатне мере заштите од пожара 
(унутрашњи хидранти, апарати за гашење пожара итд.) 

 саобраћајна мрежа и профили саобраћајница 
омогућавају приступ противпожарним возилима 

 електрична мрежа и пратеће инсталације 
морају бити у складу са прописима из ове области 
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Да би се отпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовати сагласно Закону о 
заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09), Закон 
о експлозивним материјама, запаљивим течностима и 
гасовима („Сл. гласник СРС“ бр. 44/77,45/85,18/89), 
Правиник о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 
(„Сл. лист СРЈ“ 81/95), Правилнику о техничким 
нормативима за електричне инсталације ниског напона 
(Сл. лист СФРЈ 53/88, 54/88, 28/95), Правилнику о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/91), као и 
осталим важећим прописима из ове области, а на 
основу предходних услова за заштиту од пожара 
издатих од стране надлежних служби и организација. 

Саставни део Плана су и претходни услови за 
заштиту од пожара издатих од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Секретаријат 
унутрашњих послова у Крушевцу, Одсек 
противпожарне полиције бр. 217-13/11 од 19.01.2011. 
године. 

 
4.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА  
        ГРАЂЕЊА 
 
4.1. Концепција уређења и типологија каракте-

ристичних грађевинских зона и карактеристичне 
целине одређене планом 

 
На простору који третира план формирају се 

урбанистичке целине, блокови, подблокови и 
подцелине, условљени саобраћајним решењима и 
наменом простора по ГП Крушевац 2021. 

Формирани су урбанистички блокови  А, Б, Ц  које 
су оивичени главним приступним саобраћајницама. У 
оквиру блока А се налазе подблокови а1, а2, а3, а4, а у 
оквиру ових подблокова нема подцелина. У оквиру 
блока Б се налазе подблокови б1, б2, б3, б4, б5, б6, а у 
оквиру ових подблокова формиране су следеће 
подцелине: б2-1, б2-2, б3-1, б3-2, б5-1, б5-2, б6-1 и б6-
2. У оквиру блока Ц се налазе подблокови ц1, ц2, ц3, 
ц4, ц5 а у оквиру ових подблокова формиране су 
следеће подцелине: ц2-1, ц2-2, ц3-1, ц3-2. 

 
 УРБАНИСТИЧКИ БЛОК А 
 
У оквиру блока А формиране су парковске и 

уређене зелене површине, ближе објашњене у 
поглављу Парковске површине и зеленило у делу 
Усвојен концепт планског решења. Правила грађења за 
подблок а2 - црквени комплекс налазе се у тексту 
плана, у оквиру правила грађења и уређења простора за 
верске грађевине, уз паркирање предвиђено по ободу 
подблока, дуж приступних саобраћајница. У оквиру 
подблока а3 планирано је пословање (трговина, 
пословни-агенције, представништва итд.) спратности 
По+П+1, уз паркирање предвиђено унутар подблока, 
дуж приступних саобраћајница. Подблок а4 је паркинг 
простор јавне намене у функцији обезбеђивања 
додатних паркинг места за целокупан блок А. 

 
- УРБАНИСТИЧКИ БЛОК Б 

 
У оквиру блока Б формирано је шест подблокова. 

Подблок б1 у себи садржи паркинг простор јавне 
намене у функцији обезбеђивања додатних паркинг 
места за опслуживање пословне делатности блока Б. 
Претежна намена подблока б1 је пословање и 
комерцијалне функције уз могућност изградње и 
стамбеног простора на задњим етажама. Могућност 
изградње слободностојећих објеката, као и објеката у 
непрекинутом и прекинутом низу спратности до 
По+П+3. Подблок б2 подељен је на две подцелине: б2-
1 и б2-2 са претежном наменом становање средњих 
спратности до По+П+4, уз могућност пословне намене 
у односу 80%:20%. Између подцелина б2-1 и б2-2 
предвиђен је паркинг простор намењен за 
обезбеђивање додатних паркинг места за подблок б2. 
Паркирање у оквиру подблока б2 превасходно 
реализовати на ободним паркинзима који су на јавној 
површини, а додатно на површини између подцелина 
б2-1 и б2-2. На једној подцелини (б2-1 или б2-2) могуће 
је изградити максимално 4 слободностојећа објекта по 
правилима и нормама датим за блок и подблок. Унутар 
подцелина, између објеката, уредити зелене површине 
уз пратеће садржаје (терени за игру деце и сл.). 
Подблок б3 подељен је на две подцелине: б3-1 и б3-2 са 
претежном наменом становање средњих спратности до 
По+П+4, уз могућност пословне намене у односу 
80%:20%. Између подцелина б3-1 и б3-2 предвиђен је 
паркинг простор намењен за обезбеђивање додатних 
паркинг места за подблок б3. Паркирање у оквиру 
подблока б3 превасходно реализовати на ободним 
паркинзима који су на јавној површини, а додатно на 
површини између подцелина б3-1 и б3-2. На једној 
подцелини (б3-1 или б3-2) могуће је изградити 
максимално 4 слободностојећа објекта по правилима и 
нормама датим за блок и подблок. Унутар подцелина, 
између објеката, уредити зелене површине уз пратеће 
садржаје (терени за игру деце и сл.).  

 
Подблок б4  намењен је пословној и комерцијалној 

делатности уз могућност изградње и стамбеног 
простора на задњим етажама. Могућност изградње 
слободностојећих објеката, као и објеката у 
непрекинутом и прекинутом низу спратности до 
По+П+3. Паркирање је планирано у оквиру подблока 
б4 уз унутрашњу саобраћајницу ван јавне површине. 
Подблок б5 подељен је на две подцелине: б5-1 и б5-2 са 
претежном наменом становање средњих спратности до 
По+П+6, уз могућност пословне намене у односу 
80%:20%. Између подцелина б5-1 и б5-2 предвиђен је 
паркинг простор намењен за обезбеђивање додатних 
паркинг места за подблок б5. Паркирање у оквиру 
подблока б5 превасходно реализовати на ободним 
паркинзима који су на јавној површини, а додатно на 
површини између подцелина б5-1 и б5-2. На једној 
подцелини (б5-1 или б5-2) могуће је изградити 
максимално 4 слободностојећа објекта по правилима и 
нормама датим за блок и подблок. Унутар подцелина, 
између објеката, уредити зелене површине уз пратеће 
садржаје (терени за игру деце и сл.). Подблок б6 
подељен је на две подцелине: б6-1 и б6-2 са претежном 
наменом становање средњих спратности до По+П+6, уз 
могућност пословне намене у односу 80%:20%. Између 
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подцелина б6-1 и б6-2 предвиђен је паркинг простор 
намењен за обезбеђивање додатних паркинг места за 
подблок б6. Паркирање у оквиру подблока б6 
превасходно реализовати на ободним паркинзима који 
су на јавној површини, а додатно на површини између 
подцелина б6-1 и б6-2. На једној подцелини б6-1 
могуће је изградити максимално 4 слободностојећа 
објекта по правилима и нормама датим за блок и 
подблок. Унутар подцелина, између објеката, уредити 
зелене површине уз пратеће садржаје (терени за игру 
деце и сл.). На једној подцелини б6-2 могуће је 
изградити максимално 5 слободностојећа објекта по 
правилима и нормама датим за блок и подблок. Унутар 
подцелина, између објеката, уредити зелене површине 
уз пратеће садржаје (терени за игру деце и сл.). 

 
- УРБАНИСТИЧКИ БЛОК Ц 
 
У оквиру блока Ц формирано је пет подблокова. 

Подблок ц1 у себи садржи паркинг простор јавне 
намене у функцији обезбеђивања додатних паркинг 
места за опслуживање блока Ц, као и уређене 
парковске површине. Подблок ц2 подељен је на две 
подцелине: ц2-1 и ц2-2 са претежном наменом 
становање високих спратности до По+П+8, уз 
могућност пословне намене у односу 70%:30%. Између 
подцелина ц2-1 и ц2-2 предвиђен је паркинг простор 
намењен за обезбеђивање додатних паркинг места за 
подблок ц2. Паркирање у оквиру подблока ц2 
превасходно реализовати на ободним паркинзима који 
су на јавној површини, а додатно на површини између 
подцелина ц2-1 и ц2-2. На једној подцелини (ц2-1 или 
ц2-2) могуће је изградити максимално 4 
слободностојећа објекта по правилима и нормама 
датим за блок и подблок. Унутар подцелина, између 
објеката, уредити зелене површине уз пратеће садржаје 
(терени за игру деце и сл.). Подблок ц3 подељен је на 
две подцелине: ц3-1 и ц3-2 са претежном наменом 
становање високих спратности до По+П+8, уз 
могућност пословне намене у односу 70%:30%. Између 
подцелина ц3-1 и ц3-2 предвиђен је паркинг простор 
намењен за обезбеђивање додатних паркинг места за 
подблок ц3. Паркирање у оквиру подблока ц3 
превасходно реализовати на ободним паркинзима који 
су на јавној површини, а додатно на површини између 
подцелина ц3-1 и ц3-2. На једној подцелини (ц3-1 или 
ц3-2) могуће је изградити максимално 6 
слободностојећа објекта по правилима и нормама 
датим за блок и подблок. Унутар подцелина, између 
објеката, уредити зелене површине уз пратеће садржаје 
(терени за игру деце и сл.). Подблок ц4  намењен је 
пословној и комерцијалној делатности уз могућност 
изградње и стамбеног простора на задњим етажама. 
Могућност изградње слободностојећих објеката, као и 
објеката у непрекинутом и прекинутом низу 
спратности до По+П+3. Паркирање је планирано у 
оквиру подблока ц4 уз унутрашњу саобраћајницу ван 
јавне површине. Подблок ц5 заджава постојећу 
спортско-рекреативну намену уз могућност изградње 
потребних пратећих садржаја у функцији спорта и 
рекреације што не подразумева помоћне објекте.  

  
4.2. Правила уређења и грађења простора   

 
Правила грађења и уређења представљају скуп 

међусобно зависних правила, услова и елемената за 
образовање и уређивање грађевинских парцела, 
утврђивање регулационе и грађевинске линије, 
међусобног положаја, висине и спољног изгледа 
објекта, као и других елемената неопходних за 
спровођење плана и  издавање Локацијске дозволе. 

 
 Општа правила уређења 
 
Општим правилима уређења дате су: 
 
- поделе на целине и зоне одређене планским 

документом (основна планирана намена простора 
грађевинско земљиште) 

- урбанистички и други услови за уређење и 
изградњу површина и објеката јавне намене, мреже 
саобраћајница и друге инфраструктуре 

- стратешку процену утицаја планског документа 
на животну средину 

- општи и посебни услови и мере заштите 
живота и здравља људи и заштита од пожара, 
елементарних непогода, техничко технолошких 
несрећа и ратних дејстава, природних и културних 
добара и други посебни услови 

- посебни услови којима се површине и објекти 
јавне намене чине приступачни особама са 
инвалидитетом, у складу са стандардима 
приступачности 

Правила уређења дата су у поглављима за сваку 
појединачну област. 

 
4.2.1. Општа правила грађења 
 
Општим правилима грађења дата су правила 

урбанистичке регулације и парцелације која 
подразумевају:  

1. врсту и намену објеката који се могу градити 
под условима утврђеним планом 

2. врсту и намену објеката чија је изградња 
забрањена у појединачним зонама 

3. типологију објеката 
4. услове за формирање грађевинске парцеле 
5. положај објеката у односу на регулациону 

линију и у односу на границе грађевинске  парцеле 
6. правила за постојеће објекте у оквиру 

постојећих блокова 
7. правила за нове објекте 
8. правила за позиционирање грађевинских 

елемената објеката 
9. урбанистички параметри (највеће дозвољене 

индексе заузетости и изграђености парцеле) 
10. највећу дозвољену спратност и висину објекта 
11. најмању дозвољену међусобну удаљеност 

објеката међусобно и објеката од граница парцела 
12. услове за изградњу других објеката на истој 

грађевинској парцели 
13. услове и начин обезбеђивања приступа парцели 

и простора за паркирање 
14. правила за архитектонско обликовање објеката 
15. правила за слободне и зелене површине на 

парцели 
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16. правила за ограђивање на парцели 
 
1.  врста и намена објеката који се могу градити 

под условима утврђеним планом 
 
     У оквиру грађевинског земљишта 
 
- становање: (вишепородично становање) 
- комерцијалне делатности (комерцијално-

пословни  садржаји у стамбеном ткиву) 
- јавни објекти, јавни објекти инфраструктуре, 

јавни објекти заштите 
 
2.  врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена у појединачним зонама 
 
зона становања 
 
Није дозвољена изградња објеката чија намена би 

могла да угрози животну средину буком, вибрацијама, 
гасовима, мирисима, отпадним водама и другим 
штетним дејствима. 

 
зона комерцијалних и пословних делатности 
 
Није дозвољена намена чија би делатност, према 

процени утицаја, угрозила животну средину и основну 
намену са било ког аспекта. 

 
зона јавних објеката 
 
У оквиру центара није дозвољено градити објекте 

који по свом карактеру и капацитету не одговарају 
основној и могућој пратећој намени, односно објекте са 
посебним просторним,  технолошким, заштитним и 
саобраћајним условима који се не уклапају у ужи и 
контактни захват, односно ремете регулацију и 
коришћење простора. 

Није дозвољена намена чија би делатност угрозила 
животну средину и основну намену (процена ризика). 

 
3.  типологија објеката 
 
     Грађевинске линије према суседним парцелама 

дефинишу концепт изградње, тј. типологију објеката: 
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну 

границу грађевинске парцеле) 
- у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле) 
- у прекинутом низу или једнострано узидани 

двојни (објекат на парцели додирује само једну бочну 
линију грађевинске парцеле) 

 
4. услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Грађевинска парцела има по правилу облик 

правоугаоника или трапеза. 
Услови за формирање грађевинске парцеле су 

дефинисани регулационом линијом према јавној 
површини (саобраћајници), границама према суседним 
парцелама и преломним тачкама, које су одређене 
геодетским елементима. 

Регулациона линија јесте линија која раздваја 
површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене. 

Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 
површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Грађевинска парцела јесте део грађевинског 
земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Свака грађевинска парцела мора имати директан 
приступ на саобраћајницу. Уколико нема директан 
приступ, у изузетним случајевима може имати колски 
прилаз преко друге парцеле. Минималне ширине 
прилаза дате су посебним правилима за сваку намену 
понаособ. 

На већем броју катастарских парцела може се 
образовати једна или више грађевинских парцела, а на 
основу пројекта препарцелације. 

На једној катастарској парцели може се образовати 
већи број грађевинских парцела, а на основу пројекта 
парцелације. 

На предлог власника, односно закупца постојеће 
катастарске парцеле и уз сагласност власника суседне 
катастарске парцеле, врши се исправка граница 
суседних парцела у складу са правилима овог плана. 

При формирању грађевинских парцела парцела-
цијом или препарцелацијом максимално уважавати 
постојеће катастарске парцеле. 

Формирање грађевинских парцела парцелацијом 
или препарцелацијом спроводи се  израдом пројеката 
парцелације или препарцелације у складу са правилима 
овог плана. 

Планом су дефинисане минималне величине 
парцела (минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле) за сваку појединачну намену, а према 
типологији градње. 

 
5. положај објеката у односу на регулациону линију 

и у односу на границе грађевинске парцеле 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
- регулацију саобраћајнице 
- бочне суседне парцеле 
- унутрашњу суседну парцелу  
 Све грађевинске линије у границама парцеле морају 

бити постављене тако да не ометају функционисање 
објекта на парцели, инфраструктурну мрежу, као и 
функционисање и статичку стабилност постојећих 
објеката на суседним парцелама. 

Грађевинска линија подземних етажа или објеката је 
хоризонтална пројекција грађевинских равни у оквиру 
којих се граде подземне етаже, односно објекат. 
Подземна грађевинска линија не сме да прелази 
границе парцеле. Она се дефинише посебно уколико се 
не поклапа са грађевинском линијом приземља. 

Грађевинска линија приземља је обавезујућа, када се 
објекат мора поставити на њу (нпр. када се поклапа са 
регулационом линијом или када је потребно задржати 
дефинисано растојање до регулационе линије). У 
осталим случајевима грађевинска линија даје 
максималну границу градње, тј. границу до које је 
дозвољено (не обавезно постављање објекта). 
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На једној грађевинској парцели дозвољена је 
изградња једног или више објеката у зависности од 
намене и типологије градње. 

Правила за позиционирање објеката на парцели 
(минимално растојање грађевинске линије од 
регулационе линије, минимална удаљења од граница 
парцеле, минимална међусобна растојања објеката и 
др.) планом су дефинисана за сваку појединачну 
намену у складу са типологијом градње. 

 
6. правила за постојеће објекте 
 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

заузетости, индекс изграђености, спратност) већи од 
параметара датих овим планом, задржавају постојеће 
параметре без могућности увећавања (доградње и сл.) 

У случају замене објекта новим, поштовати све 
параметре и условљености дефинисане овим планом. 
Постојећи објекти који се дограђују и сл. морају да 
испуњавају све услове овог плана (удаљења од граница 
парцеле, удаљења од суседних објеката и др). 

 
7. правила за нове објекте у оквиру постојећих 

блокова 
 
Код постојећих блокова (потпуно или делимично 

формираних), грађевинска линија према регулацији 
која је дефинисана постојећим објектима који се 
задржавају, обавезујућа је за положај грађевинске 
линије планираних објеката. 

Висину новог објекта у блоку ускладити са 
преовладавајућом висином објекта у блоку, 
наспрамном блоку и окружењу. 

 
8. правила за позиционирање грађевинских 
        елемената објеката 
 
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се 

унутар вертикалних равни дефинисаних грађевинским 
линијама, али су Планом дозвољена и одређена 
одступања појединих делова објеката од грађевинске и 
регулационе линије само у подрумским етажама. 

 
Упуштање делова објекта у јавну површину 

(одступање од регулационе линије)  
 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу 

прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице 
у зони приземне етаже  максимално 2,0m по целој 
ширини објекта са висином изнад 3,0m, односно 1,0m 
од спољне ивице тротоара 

- платнене надстрешнице са масивном бравар-
ском конструкцијом 1,0m од спољне ивице тротоара на 
висини изнад 3,0m, а у пешачким зонама према 
конкретним условима локације 

- конзолне рекламе - 1,2m на висини изнад 3,0m, 
односно 1,0m од спољне ивице тротоара. 

На свим објектима забрањено је формирање 
кровних баџа и других отвора на кровним равнима 

објеката, осим кровних прозора у функцији 
проветравања, осветљавања тавана и изласка на кров. 

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле, осим уз сагласност власника или корисника 
парцеле. 

 
9. урбанистички показатељи (највећи дозвољени 

индекси заузетости и индекси изграђености парцеле) 
 
Урбанистички показатељи (највећи дозвољени 

индекси заузетости и индекси изграђености парцеле) 
као и спратност дефинисани су као максималне 
дозвољене вредности за ниво парцеле за сваку намену и 
типологију градње. 

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) јесте 
збир површина свих надземних етажа објекта, мерених 
у нивоу подова свих делова објекта-спољне мере 
ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама). 

Индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта, односно објеката и укупне 
површине грађевинске парцеле, изражен у процентима 
(%). 

Индекс изграђености (ИИ) парцеле јесте однос 
(количник) бруто развијене грађевинске површине 
(БРГП) изграђеног или планираног објекта, односно 
објеката и укупне површине грађевинске парцеле. 

 
10. највећа дозвољена спратност и висина објекта 
 
Максималне дозвољене спратности дате су у 

посебним правилима за све објекте у зависности од 
намене и типологије. 

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до 
коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до 
коте венца (за објекте са равним кровом). Дозвољена 
висина објеката дефинисана је максималном 
спратношћу за сваку намену, у складу са типологијом 
градње. 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

 
11. најмања дозвољена међусобна удаљеност 

објеката и објеката од граница парцела 
 
Позиција објеката на парцели дефинисана је у односу 

на намену (вишепородично, породично становање, 
комерцијално-пословни, јавни објекти), а у односу на 
типологију објекта (слободностојећи објекти, прекинути 
низ - једнострано узидани / двојни и непрекинути низ) и 
дата је за сваки тип објекта понаособ у посебним 
правилима грађења за тај тип објекта. 

12.  услови за изградњу других објеката на истој 
грађевинској парцели -  вишепородично становање 

Вишепородични стамбени објекти  се могу градити 
као појединачни објекти на засебним парцелама или 
више објеката на јединственој парцели. 

На грађевинским парцелама није дозвољена 
изградња помоћних објеката. 
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13.  услови и начин обезбеђивања приступа 
парцели и простора за паркирање 

 
Приступ парцели 
 
Приступ грађевинским парцелама за све намене, 

обезбедити директно са јавне саобраћајне површине. 
Ширина приступа колског прилаза за објекте 

вишепородичног становања уколико нема директан 
приступ на јавну саобраћајницу мора имати обезбеђен 
колски прилаз преко друге парцеле мин. 5,0m. 

Приступи - улази у комерцијално-пословне делове 
објеката морају бити одвојени од улаза у стамбени део 
објекта или организовани тако да не ометају 
коришћење станова. Уколико јединица комерцијалног 
објекта или малог производног погона нема директан 
приступ на саобраћајницу, мора имати обезбеђен 
колски прилаз са друге парцеле, минималне ширине 
5,0m. без хоризонталних и вертикалних физичких 
препрека. 

Корисна ширина приступа, на грађевинској парцели, 
поред једне стране објекта мора бити без физичких 
препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

Минимална корисна висина пролаза, на 
грађевинској парцели је 3,5m., за породично становање, 
а 4,5m за вишепородично становање. 

 
14.  правила за архитектонско обликовање објеката 
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени 

материјали, боје и други елементи дефинишу се 
архитектонским пројектом.  

 
15.  правила за слободне и зелене површине на 

парцели 
Минимални проценат зелених површина и 

специфичности уређивања слободних површина 
парцеле дефинисани су појединачно за сваку намену и 
типологију градње. 

 
16.  правила за ограђивање на парцели 
Грађевинске парцеле на подручју Плана не могу се 

ограђивати. 
 
4.2.2. Становање 
 
 намена објекта 
 
У оквиру вишепородичних објеката, поред 

доминантне намене становања, могу бити заступљене и 
друге компатибилне намене: трговина, пословање, 
услуге и други централни садржаји, најчешће у 
приземним етажама објекта, (стамбено-пословни 
објекти). 

У вишепородичним стамбеним објектима дозвољене 
су делатности које не угрожавају основну намену - 
становање, односно оне које су еколошки и 
функционално примерене зони вишепородичног 
становања: трговина, услужно занатство, 
угоститељство, туризам, агенцијски послови, лекарске 
ординације, апотеке и сл. 

 
 типологија објекта 
 

Вишепородични стамбени објекти према типологији 
градње могу бити слободностојећи 

 
 правила парцелације 
 
Вишепородични стамбени објекти  се могу градити 

као појединачни објекти на засебним парцелама или 
више објеката на јединственој парцели. 

 
 положај објекта на парцели 
 Минимално растојање између регулационе и 

грађевинске линије за вишепородичне стамбене објекте 
свих типова је 5m, осим за објекте који су постављени у 
регулационом делу улице за вишепородичне стамбене 
објекте у коме се грађевинска и регулациона линија 
поклапају. 

Минимално удаљење основног габарита (без 
испада) вишепородичног стамбеног објекта спратности 
до По+П+4 од границе суседне грађевинске парцеле је 
2,5m 

Минимално удаљење основног габарита (без 
испада) вишепородичног стамбеног објекта од границе 
суседне грађевинске парцеле спратности од По+П+5 до 
По+П+8 је 6,0m. 

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспрат-
них објеката и објеката који се граде у прекинутом 
низу, износи најмање ½ висине вишег објекта. Ово 
растојање се може смањити на ¼ висине вишег објекта 
ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже 
отворе на стамбеним просторијама (као и атељеима и 
пословним просторијама). Само за објекте спратности 
до По+П+4 ово растојање не може бити мање од 6,0m 
ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно 
осветљење. 

Све фасадне равни вишепородичног стамбеног 
објекта које се налазе на мањем растојању од 2,5m од 
границе суседне парцеле могу имати само отворе 
минималног парапета 1,6m. 

Кровови равни или у нагибу, са максималним 
нагибом од 30°. 

Поред услова из предходне ставке, вишеспратни 
слободностојећи објекат не може заклањати директно 
осунчање другом објекту више од половине трајања 
директног осунчања. 

На једној грађевинској парцели могу бити изграђени 
један или више вишепородичних стамбених објеката. 

 
 висинска регулација 
 
Максимална спратност вишепородичних стамбених 

објеката је По+П+8, а у зависности од величине 
парцеле. 

Вишепородични стамбени објекти могу имати 
подрумске или сутеренске просторије ако геотехнички 
и хидротехнички услови то дозвољавају. 

Фундирање објеката вршити уз обавезну израду 
геомеханичких елабората. 

 
- правила за слободне и зелене површине на парцели 
Минимални проценат зелених површина на парцели 

за вишепородичне стамбене објекте износи 30%. 
 
4.2.3. Комерцијално-пословни  садржаји у 
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         стамбеном ткиву 
 
У оквиру стамбеног ткива развијају се комерцијални 

и пословни садржаји чији је просторни развој условљен 
потребама околних корисника. 

 
- намена објекта 
Комерцијално-пословни садржаји у склопу 

стамбеног ткива су: 
- комерцијални и сродни садржаји локалног 

снабдевања и услуга: продавнице, пословни простори, 
занатство, пословне услуге и сл. 

- комерцијално и пословни садржаји са 
доминантном комерцијалном и пословном наменом: 
трговина (шопинг центри, робне куће, велетржнице, 
маркети, и др.), финансије (банке, мењачнице, 
осигурање и др.) 

- трговинско-пословни центар. 
- правила регулације и парцелације, положај 

објеката на парцели, висинска регулација, ограђивање 
парцела 

За комерцијалне, пословне и производне објекте у 
стамбеном ткиву -  комерцијални и сродни садржаји 
локалног снабдевања и услуга (продавнице, пословни 
простори, занатство, пословне услуге и сл.), важе иста 
правила урбанистичке регулације и парцелације 
(индекс заузетости и индекс изграђености, спратност, 
парцелација, позиционирање објекта на парцели и др.) 
као за стамбено-пословне објекте у вишепородичном 
или породичном становању, у зависности од типологије 
насеља, а у складу са типологијом градње. У зони 
вишепородичног становања, на парцелама мањим од 
600m², а већим од 300m² могу се градити комерцијално-
пословни садржаји, са истим урбанистичким 
параметрима који важе за вишепородично становање. 

За комерцијално-пословне објекте који се могу 
градити у целом или делу урбанистичког блока у 
стамбеном ткиву, са комерцијално-пословним 
садржајима - трговина (шопинг центри, робне куће, 
велетржнице, маркети, и др.), трговинско-пословни 
центри, бензинске и гасне станице, важе иста правила 
за урбанистичке регулације и парцелације (индекс 
заузетости и индекс изграђености, спратност, 
парцелација, позиционирање објекта на парцели и др.) 
као за комерцијално-пословне и производне садржаје у 
радним зонама. Ови објекти се могу градити само на 
парцелама већим од 15 ари. 

Такође, поред предходно дефинисаних правила, 
важе и следећа правила: 

- приступи - улази у комерцијално-пословне 
делове објеката морају бити одвојени од улаза у 
стамбени део објекта или организовани тако да не 
ометају коришћење станова 

- уколико јединица комерцијалног објекта нема 
директан приступ на саобраћајницу, мора имати 
обезбеђен колски прилаз са друге парцеле, минималне 
ширине 5,00m 

- организација парцеле комерцијалног објекта 
мора бити таква да не угрожава функционисање 
контактних парцела друге намене 

- својим изгледом, материјализацијом и 
волуменом, комерцијални објекат не сме да наруши 
архитектонски и урбанистички концепт окружења. 

- грађевинске парцеле комерцијално-пословних 
комплекса свих врста и типова изградње не могу се 
ограђивати. 

- код изградње јавних саобраћајница, пешачких 
стаза и тротоара, као и код прилаза комерцијално-
пословних објеката, морају се применити одредбе 
Правилника о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старијих 
и хендикепираних лица (" Сл. гласник РС"  бр. 18/97). 

- типологија објеката 
Комерцијални и пословни садржаји у склопу 

стамбеног ткива могу се организовати као:   
- самостални објекат на парцели 
- у склопу стамбеног објекта - у приземној и 

спратним етажама 
  
У оквиру грађевинских парцела комерцијалних и 

пословних садржаја у склопу стамбеног ткива 
забрањено је складиштење и депоновање материјала и 
робе (отпадни материјали, грађевински материјали, 
ауто-отпади, прерада пластичних маса и сл. 

На грађевинским парцелама уз комерцијалне и 
пословне објекте у стамбеном ткиву  не могу да се 
граде помоћни објекти и то: гараже, оставе, 
портирнице, надстрешнице, тремови и слично. 

 
4.2.4. Јавни објекти 
 
Јавни објекти су објекти чије је коришћење од 

општег интереса. 
Овим правилима дефинисана су правила за 

изградњу објеката јавних функција и објеката за јавну 
употребу. 

 јавни објекти (образовне и здравствене 
установе, социјална и дечија заштита,  објекти културе 
- музеји и галерије, верске грађевине, спортске дворане, 
ПТТ саобраћаја и остале грађевине које су по свом 
карактеру јавне) 

 јавни објекти инфраструктуре (јавни путеви, 
путни објекти и друге саобраћајне површине; улице, 
тргови, скверови; паркови и друге јавне зелене 
површине; јавна расвета; водовод, канализација и друга 
комунална инфраструктура); 

 јавни објекти заштите (животне средине, од 
елементарних непогода и др.) 

Поред општих правила уређења и грађења која се 
односе за све типове и намене објеката на простору 
Плана, дата су такође општа и посебна правила грађења 
за јавне објекте. 

 
Општа правила грађења за јавне објекте 
 
Утврђују се следећа правила за изградњу објеката 

јавних функција и објеката за јавну употребу 
(образовне и здравствене установе, социјална и дечија 
заштита, објекти културе - музеји и галерије, верске 
грађевине, спортске дворане, ПТТ саобраћаја и остале 
грађевине које су по свом карактеру јавне). 

Приликом одређивања локације за нове комплексе 
мора се осигурати доступност и  сигурност прилаза. 

Грађевине које служе садржајима од јавног интереса 
по правилу се граде  на истакнутим локацијама, те 
морају бити грађене квалитетно и рационално. 
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У оквиру зона становања, могу се градити (у 
приватном власништву) објекти: образовања, дечије и 
социјалне заштите, здравства, културе, религије, 
информисања, али само под условом да задовоље све 
нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност и 
услове непосредног окружења. 

Величину грађевинске парцеле за јавне објекте 
одредити према нормативима за ту врсту објеката. 

Јавни објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе. 

Кровови равни или у нагибу, са максималним 
нагибом од 30°. 

Материјализација - користити савремене материјале. 
Грађевинска парцела треба бити озелењена, а 

најмање 30% њене површине треба хортикултурно 
уредити, осим у већ изграђеним деловима насеља. 

Удаљеност грађевинске линије од регулационе (од 
ивице јавне саобраћајне површине) не може бити мања 
од 5.0m код општинских путева и 10,0m код државних 
путева другог реда. 

Приступ грађевинске парцеле на јавну саобраћајну 
површину мора се одредити тако да на њој не буде 
угрожено одвијање саобраћаја. Када се грађевинска 
парцела налази на раскрсници локалне саобраћајнице и 
државног пута другог реда прилаз са те парцеле на 
јавну саобраћајну површину мора се извести преко 
споредне улице. 

Удаљеност објеката образовања и дечје заштите, 
верских објеката од стамбених грађевина износи 
најмање 10m. 

У односу на намену јавног објекта потребан број 
паркиралишта и гаражних места за сопствене потребе и 
за кориснике јавних објеката уређује се јавној 
површини. 

На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида 
треба осигурати најмање 5% паркинг места од укупног 
броја. 

Код изградње јавних саобраћајница, пешачких стаза 
и тротоара, као и код прилаза објектима за јавно 
коришћење, морају се применити одредбе Правилника 
о условима за планирање и пројектовање објеката у 
вези са несметаним кретањем деце, старијих и 
хендикепираних лица (Сл. гласник РС бр.  18/97). 

За реконструкцију објекта примењују се правила 
утврђена за изградњу објеката. 

Грађевинске парцеле за јавне објекте могу се 
ограђивати транспарентном оградом висине до 2,2m 
која може имати парапет висине до 0,9m. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више јавних објеката. 

 
 Верске грађевине 
У зависности од величине насеља у комплексу 

цркве поред објекта цркве може се градити: парохијски 
дом, канцеларијски, стамбени као и други простори 
потребни за функционисање црквеног комплекса. 

Максималан индекс изграђености грађевинске 
парцеле износи 1,0. 

Максималан индекс заузетости грађевинске парцеле 
износи 40%. 

Најмање 30% верског комплекса мора бити 
хортикултурно уређен. 

У оквиру грађевинске парцеле потребно је 
осигурати простор за окупљање верника. 

Грађевинске парцеле за јавне објекте не могу се 
ограђивати. 

На једној грађевинској парцели може бити 
изграђено више јавних објеката. 

 
5.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
        ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Спровођење плана у зависности од фактичког стања 

на парцели, извршиће се пројектом парцелације, 
односно пројектом препарцелације постојећих 
катастарских парцела, урбанстичким пројектима и 
изградњом објеката на грађевинским парцелама, а све у 
складу са овим Планом детаљне регулације. 

 
5.1. Посебне смернице за спровођење плана 
 
Свака изградња објеката и извођење грађевинских и 

других радова мора бити у складу са правилима 
грађења и уређења прописаним овим Планом. 

Када правила грађења и уређења дата овим планом 
не дефинишу у довољној мери неопходне параметре 
примењиваће се одредбе Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. 
гласник РС"  бр. 50/11) 

 
5.2. Легализација постојећих објеката 
 
Легализација постојећих објеката вршиће се на 

основу важећег Закона о легализацији. 
 
5.3. Изградња нових објеката на постојећим или 

планираним грађевинским парцелама у складу са 
одредбама Плана 

 
На основу члана 54, члана 55 и члана 57 Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС"  бр. 72/09, 
81/09, 64/10 и 24/11) надлежни орган јединице локалне 
самоуправе издаје локацијску дозволу, која садржи 
урбанистичке и техничке услове и податке потребне за 
израду идејног, односно главног пројекта у складу са 
важећим планским документом. 

 
5.4. Израда пројеката парцелације и препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације израђиваће 

се у складу са правилима парцелације и препарцелације 
датих у Плану. 

На већем броју катастарских парцела може да се 
образује једна или више грађевинских парцела, на 
начин и под условима утврћеним у овом планском 
документу. Парцелација ће бити утврђена пројектом 
препарцелације, а на основу Закона о планирању и 
изградњи  ("Сл. гласник РС"  бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и на основу Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (" Сл. гласник РС"  
бр. 50/11). 

Такође, на једној катастарској парцели може да се 
образује већи број грађевинских парцела, на начин и под 
условима утврђеним у овом планском документу. 
Парцелација ће бити утврђена пројектом парцелације, а на 
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основу Закона о планирању и изградњи  ("Сл.гласник РС"  
бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и на основу Правилника о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
("Сл. гласник РС"  бр. 50/11). 

Исправка граница суседних парцела – уколико се на 
простору плана јаве случајеви у којим је потребна 
исправка граница суседних парцела, иста ће се 
вршитина у складу са чланом 4 Правилника о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу              
(" Сл.гласник РС"  бр. 50/11). 

 
5.5. Израда урбанистичких пројеката 
 
Планом су прописани  случајеви као и услови под 

којима се у блоковима, или деловима блока израђују 
урбанистички пројекти.  

     За све делове који су Планом предвиђени за 
израду урбанистичког пројекта, локацијска дозвола се 
издаје на основу Плана детаљне регулације и 
урбанистичког пројекта. 

 
5.6. Интервенције на постојећим објектима до 

привођења намене планиране Планом 
На просторима који су планом предвиђени као 

површина јавне намене, неопходно је уклањање објекта. 
На простору између регулационе и грађевинске 

линије до привођења намене предвиђене Планом 
дозвољено је: 

 инвестиционо одржавање објекта  
 текуће (редовно) одржавање објекта 
На осталом простору (унутар грађевинских линија) 

у границама Плана до привођења намене предвиђене 
Планом дозвољена је: 

 адаптација објекта 
 санација 
 реконструкција 
 инвестиционо одржавање објекта 
 текуће (редовно) одржавање објекта 
 
У складу са Закључком Градског већа III бр.         

351-1157/12 од 22.12.2012 године допуњавају се 
правила градње са одлуком наведеном у Закључку која 
се односи  на претварање таванског простора у намену 
последње етаже (стамбени простор) уз поштовање 
урбанистичких параметара  без промене хоризонталног 
и вертикалног габарита објекта. 

 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 350-199/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 27. 35. и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009, 64/2010 и 24/2011), 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. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.04.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА  
„КОЛОНИЈА“ У КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

„Колонија“ у Крушевцу (у даљем тексту: План детаљне 
регулације). 

 
Члан 2. 

                      
Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
- Флексибилност у одређивању основне и пратеће 

намене локација и објеката,као и одређивање правила 
за примену Плана путем дефинисања оптималних 
урбанистичких параметара,правила градње и 
одређивање локација за израду Урбанистичких 
пројеката  

- Усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 
подручја плана са одредбама и елементима Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/09, 81/09) и 
са одредбама Генералног плана Крушевац 2021 („Сл. 
лист општине Крушевац“ бр. 4/05) 

- Стварање услова за одређивање површине јавне 
намене и површина остале намене 

- Парцелација и препарцелација површина јавне 
намене и стварање услова за парцелацију и 
препарцелацију грађевинског земљишта 

- Дефинисање услова и правила за изградњу 
комуналне инфраструктуре 

- Одређивање услова за уређење и изградњу 
слободних површина 

 
Члан 3. 

  
План детаљне регулације налази се у оквиру 

границе која почиње од раскрснице улица Видовданска 
(Веце Корчагина) и Душанова (Драгомира 
Гајића),наставља осовином улице Видовданске (Веце 
Корчагина) у правцу  истока до улице Булевар 
Н.Пашића (Радована Милошевића) продужава 
осовином те улице у правцу југа до угла са улицом 
Војводе Степе (Радничког самоуправљања), даље 
наставља осовином те улице до пресека са улицом 
Душановом (Драгомира Гајића) и осовином исте у 
правцу севера до почетне раскрснице. У непосредном је 
контакту са стамбеним насељем Прњавор 1 са источне 
стране. Укупно бруто површина Плана износи 
приближно П=22.0ха. 

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

           
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) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7) правила грађења  и уређења; 
8) графички део. 
 
и остале потребне елементе у складу са чл.28 Закона 

о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011) 

 
Члан 5. 

 
Израда Плана детаљне регулације „Колонија“ у 

Крушевцу биће завршена у року од 90 дана од дана 
добијања свих потребних услова и сагласности од 
установа и јавних предузећа (који  су  надлежни да их 
утврђују), а који су од значаја за израду 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 
"Колонија" у Крушевцу, обезбеђују се у Буџету града 
Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно 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: 350-194/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 27, 35 и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 
81/09, 64/2010, 24/2011 и 121/2012), 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), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ БЛОКА 
ОГРАНИЧЕНОГ УЛ. НЕМАЊИНОМ, ДЕЛА 
ЈАКШИЋЕВЕ,СТЕВАНА ВИСОКОГ, ПАНА 
ЂУКИЋА И ТРГА КОСОВСКИХ  ЈУНАКА  У  
КРУШЕВЦУ - ИЗМЕНА ДЕЛА БЛОКА Ц2    

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

стамбено-пословног блока ограниченог ул.Немањином, 
дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга 
Косовских јунака у Крушевцу - ИЗМЕНА ДЕЛА 
БЛОКА Ц2 (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

                  
Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
- Сагледавање карактеристика простора и усклађи-

вање намене простора, садржаја и организације 
подручја плана са Генералним планом Крушевца 2021 
(„Сл. лист општине Крушевац“ бр. 4/05) уз постизање 
већег укупног квалитета простора, 

- 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, 64/2010 одлука УС, 24/2011 и 121/12), као и 
стварање услова за уређење и изградњу површина јавне 
намене, слободних  и зелених површина и одређивања 
услова за изградњу саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре. 

 
Члан 3. 

  
Измена Плана детаљне регулације ради се за 

простор  између улица Косовске и Владетине и дела 
стамбеног блока дуж улице Јакшићеве. 
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Описана граница планског подручја је дата као 
прелиминарна.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 0.87 хектара. 

 
Члан 4. 

  
План детаљне регулације садржи нарочито: 
 
1. границу плана и обухват грађевинског подручја, 

поделу простора на посебне целине и зоне; 
2. детаљну намену земљишта; 
3. регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози;  

4. нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план); 

5. попис парцела и опис локације за јавне 
површине, садржаје и објекте; 

6. коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7. мере заштите културно историјских споменика 
и заштићених природних целина; 

8. локације за које се ради урбанистички пројекат 
или расписује конкурс; 

9. правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама; 

10. друге елементе значајни за спровођење плана 
детаљне регулације. 

 
Члан 5. 

 
Израда Плана детаљне регулације стамбено-

пословног блока ограниченог ул.Немањином, дела 
Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга 
Косовских јунака у Крушевцу - ИЗМЕНА ДЕЛА 
БЛОКА  Ц2, биће завршена у року 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 ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац, чији је 
оснивач Град Крушевац, а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Средства за израду Плана детаљне регулације 
стамбено-пословног блока ограниченог ул.Немањином, 
дела Јакшићеве, Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга 
Косовских јунака у Крушевцу-ИЗМЕНА ДЕЛА БЛОКА 
Ц2, обезбеђују се у буџету града Крушевца. 

 
 

Члан 7. 
 
Није потребно 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: 350-195/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 27, 35 и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09, 64/2010 и 24/2011), 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), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНЕ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ 
КОМПЛЕКСА „ЦЕНТАР 2“  У  КРУШЕВЦУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Измена Плана детаљне 

регулације стамбено-пословног комплекса „Центар 2“ у 
Крушевцу (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 
Члан 2.   

                
Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
- Сагледавање карактеристика простора и усклађи-

вање намене простора, садржаја и организације 
подручја плана са Генералним планом Крушевца 2021 
(Сл. лист општине Крушевац бр. 4/05) уз постизање 
већег укупног квалитета простора; 

- 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, 64/2010 - одлука УС, 24/2011 и 121/12), као и 
стварање услова за уређење и изградњу површина јавне 
намене, слободних  и зелених површина и одређивања 
услова за изградњу саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре. 

 



 27.04.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  4                                       195 
 

 

Члан 3. 
  

Измена  Плана  детаљне регулације ради се за 
подруче које је ограничено са југо-источне стране 
улицом Газиместанском (Пана Ђукића) и Тргом 
косовских јунака, са северне стране улицом Југ 
Богдановом, са југозападне стране улицом Балканском 
(ЈНА). 

Описана граница планског подручја је дата као 
прелиминарна.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 17,35 хектара. 

 
 

Члан 4. 
  
План детаљне регулације садржи нарочито: 
1. границу плана и обухват грађевинског подручја, 

поделу простора на посебне целине и зоне; 
2. детаљну намену земљишта; 
3. регулационе линије улица и јавних површина 
4. нивелационе коте улица и јавних површина 

(нивелациони план); 
5. попис парцела и опис локације за јавне 

површине, садржаје и објекте; 
6. коридоре и капацитете за саобраћајну, енергет-

ску, комуналну и другу инфраструктуру; 
7. мере заштите  културно историјских споменика 

и заштићених природних целина; 
8. локације за које се обавезно израђује урбани-

стички пројекат или расписује конкурс; 
9. правила уређења и правила грађења по цели-

нама и зонама; 
10. друге елементе значајне за спровођење плана 

детаљне регулације. 
 

Члан 5. 
 
Израда Плана детаљне регулације стамбено-

пословног комплекса „Центар 2“ у Крушевцу биће 
завршена у року 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 ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац, чији је 
оснивач Град Крушевац, а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Средства за израду Плана детаљне регулације 
стамбено-пословног комплекса „Центар 2“ у Крушевцу, 
обезбеђују се у буџету града Крушевца. 

Члан 7. 
 
Није потребно 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: 350-196/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 27, 35 и члана 46. Закона о 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

                    
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНИ ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ „ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ 
ИЗМЕЂУ НАСЕЉА ПАРУНОВАЦ-ДЕДИНА“   

У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се измени дела Плана детаљне регулације 

“Дела саобраћајнице између насеља Паруновац-
Дедина“ у Крушевцу (у даљем тексту: План детаљне 
регулације). 

 
Члан 2. 

                     
Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 
 
- Измена решења (дела трасе) саобраћајнице између 

насеља Паруновац-Дедина, решавање правно имовин-
ских односа и стварања услова за реализацију изме-
њеног решења   

 
- Дефинисаност трајне регулације саобраћајнице као 

површине јавне намене 
- Подела планског подручја на површине јавне 

намене (саобраћајницу) и површине за остале намене 
- Планирање врсте и положаја комуналне опреме 

као и остале инфраструктуре 
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Члан 3. 

  
Измена Плана детаљне регулације ради се за 

простор који је обухваћен од раскрснице пута 
Крушевац-Рибарска Бања према Дедини (у приближној 
дужини од 120м) 

Описана граница планског подручја је дата као 
прелиминарна.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног 
Планом детаљне регулације износи око 30,00 ари. 

 
Члан 4. 

  
 План детаљне регулације садржи нарочито: 
1. границу плана и обухват грађевинског подручја 
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. детаљну 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. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7. правила грађења и уређења ; 
8. графички прилози 
9. друге елементе значајне за спровођење плана 

детаљне регулације. 
 

Члан 5. 
 
Измена дела Плана детаљне регулације “Дела 

саобраћајнице између насеља Паруновац-Дедина“ у 
Крушевцу биће завршена у року од 60 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 ЈП 
"Дирекција за урбанизам  изградњу" Крушевац, чији је 
оснивач Град Крушевац, а коме су поверени ти послови 
од стране оснивача. 

Средства за израду Измене дела Плана детаљне 
регулације “Дела саобраћајнице између насеља 
Паруновац-Дедина“ у Крушевцу, обезбеђују се у 
Буџету града Крушевца. 

 
Члан 7. 

 
Није потребно 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: 350-197/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 7. став 2.  Одлуке о преузимању  

оснивачких права над Здравственом установом Апотека 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/09 -  
Пречишћен текст и 2/11) и чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА АПОТЕКЕ 

КРУШЕВАЦ  
 
I - ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Статута Апотеке Крушевац, коју је донео 
Управни одбор Установе под бројем 140 дана 
25.03.2013. године. 

 
II -  Решење  објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-184/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање у  Крушевцу ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/09, 11/09 и 6/10) и чл.19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/2011)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЦЕНТРА 
ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  КРУШЕВАЦ  
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I - ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Центра за стручно усавршавање 
Крушевац, коју је усвојио Управни одбор Центра за 
стручно усавршавање Крушевац на седници одржаној 
12.02.2013. године  под бројем 209. 

 
II -  Решење  објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-186/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 45. став 9. а у вези са чланом 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС" бр.129/07) и чл.47.  став 3. Статута града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08  и  5/11)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
 О Д Л У К У 

 
О ЧЛАНУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРУШЕВЦА  

НА СТАЛНОМ РАДУ У ГРАДУ 
 

Члан 1. 
 

На сталном раду у Граду биће: 
- Зоран Вељковић, приватни предузетник из 

Крушевца, члан Градског већа града Крушевца. 
 

Члан 2. 
 

Лице из претходног члана оствариваће сва права из 
радног односа у Граду. 

 
Члан 3. 

 
Ову Одлуку  објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 121-35/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о култури ("Службени 

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

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ 

МУЗЕЈА У КРУШЕВЦУ 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ ГОРАН ВАСИЋ, професор историје 

из Крушевца, за директора Народног музеја у Крушевцу. 
 
II -  Решење  објавити у  „Службеном листу града 

Крушевца“.   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-196/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 42. Закона о јавним предузећима  

("Сл.гласник РС" бр.119/12), чл.19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр.8/08 и 5/11) и чл. 
31. став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Крушевац стан" Крушевац,   

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"КРУШЕВАЦ СТАН"  КРУШЕВАЦ 

 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ ВЕЛИБОР ЈОВАНОВИЋ, еконо-

миста из Паруновца, за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа "Крушевац стан" Крушевац. 

 
II -  Решење  објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-79/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

201 
На основу члана 12. став 2. и 3. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр.119/12), чл.19. 
Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
8/08 и 5/11) и чл. 18. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа "Крушевац стан" Крушевац,   

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „КРУШЕВАЦ СТАН“  КРУШЕВАЦ 
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I - ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Јавног предузећа 
"Крушевац стан" Крушевац, и то: 

 
 За председника:  
- МИЛАН РАДОВАНОВИЋ, дипл. правник из 

Дворана. 
 
За чланове: 
1. ДЕЈАН ЕРЧЕВИЋ, дипл.инг.арх. из Крушевца. 
2. из реда запослених. 
 
II -  Решење  објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-78/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

202 
На основу  члана  110. Закона о спорту  ("Сл. 

гласник РС" бр. 24/2011) , члана 12. Одлуке о оснивању 
Установе за физичку културу "Спортски центар" 
Крушевац ("Сл.лист града Крушевца" број 1/09-
пречишћени текст и 6/10) и  чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр.8/08 и 5/2011),  

Скупштина града  Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013.  године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  
"СПОРТСКИ ЦЕНТАР"  КРУШЕВАЦ 

 
 I - РАЗРЕШАВА СЕ МИОДРАГ ЛАПЧЕВИЋ, 

дипл.економиста, дужности  председника  Управног 
одбора  Установе за физичку културу „Спортски 
центар" Крушевац, због именовања на другу дужност. 

 
II - ИМЕНУЈE СЕ МИЛОШ ПЕТКОВИЋ, еко-

номиста из Крушевца, за председника  Управног  
одбора Установе за физичку културу "Спортски 
центар"  Крушевац. 

 
III  - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-189/2013                    ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

203 
На основу члана 20. и 22. Закона о јавним службама 

(“Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05),  члана 6. и 
7. Одлуке о оснивању Културног центра у Крушевцу 
(“Сл. лист града Крушевца“ број 1/09 – пречишћен 

текст 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  
26.04.2013.  године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У 
КРУШЕВЦУ 

 
I - РАЗРЕШАВА СЕ  ДАНИЈЕЛА КРСМАНОВИЋ, 

предузетник из Крушевца, дужности члана Управног 
одбора Културног центра у Крушевцу. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ ОЛИВЕРА КРШАНИН, 

дипл.економиста из Крушевца,  за  члана Управног 
одбора Културног центра у Крушевцу. 

 
III - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-191/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
204 
На основу чл.19 став 1 тачка 9. Статута града 

Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и 
чл. 8 и чл.10. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст), 

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ Драгица Бојковић, дипл. 

правник из Крушевца, дужности члана Управног 
одбора Туристичке организације града Крушевца. 

  
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Зорица Стевановић, медицински 

техичар из Паруновца, за члана Управног одбора 
Туристичке организације града Крушевца. 

  
III – Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-202/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

205 
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 

1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени 
гласник РС" бр. 111/09) и члана 19. Статута града 
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Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 
5/11)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана  26.04.2013. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
 
У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне 

ситуације ("Службени лист града Крушевца" бр. 8/12), 
тачка I мења се  и то: 

 
- у табели под редним бројем 4, у колони 3 - 

"Професионално радно место" уместо речи: 
"Координатор групе за ванредне ситуације Градске 
управе", треба да стоје речи: "радник  Одељења за 
општу управу и заједничке послове";   

 
- у табели под редним бројем 9,  у колoни 4 - "Име и 

презиме" уместо Драгољуб Раичевић именује се 
Небојша Ђашић; 

 
- у табели под редним бројем 15,  у колони 3 - 

"Професионално радно место" уместо речи: "Шеф 
Одсека", треба да стоји реч: "Начелник Одељења"   и у  
колони 4 - "Име и презиме" именује се Снежана 
Радуловић; 

 
- у табели под редним бројем 17, у колони 4 - "Име и 

презиме" именује се др Татјана Симовић. 
 

Члан 2. 
 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 325-30/2013                     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“ бр.72/09 и 
члана 19. Статута града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана   26.04.2013. године, донела је 

 
 
 
 

Р Е ШЕ Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

"ВАСА ПЕЛАГИЋ" ПАДЕЖ 
 
Ι - РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова 

Школског одбора ОШ "Васа Пелагић" Падеж: 
1. Перица Савић, представник локлане самоуправе; 
2. Наташа Милетић, представник локалне самоуправе; 
3. Сања Савић, представник локалне самоуправе. 
 
ΙΙ  - ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ 

"Васа Пелагић" Падеж: 
 
1. Момчило Илић из Крвавице, представник локалне 

самоуправе; 
 
2. Тихи Стојановић из Падежа, представник локалне 

самоуправе; 
 
3. Горан Васић из Падежа, представник локалне 

самоуправе. 
 
 ΙΙΙ -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-203/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 18. став 1. тачка 7., 60. и 66. Закона 

о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
119/12) и члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I – ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду 

ЈКП "Водовод- Крушевац"  Крушевац за 2012. годину. 
 
II - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 

извештај ЈКП "Водовод- Крушевац" Крушевац за 2012. 
годину. 

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-80/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 18. став 1. тачка 7., 60. и 66. Закона 
о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 
119/2012) и члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/2011), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду 

"Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац за 
2012. годину. 

 
II - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 

извештај "Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП 
Крушевац за 2012. годину. 

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-81/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 18. став 1. тачка 7. 60. и 66. Закона 

о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 
119/2012) и члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 

пословању и Финансијски извештај ЈП "Аеродром 
Росуље" Крушевац за 2012. годину. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-82/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 18. став 1. тачка 7., 60. и 66. Закона 

о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 
119/12) и члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донело јe 

 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 

пословању и Финансијски извештај ЈКП "Градска 
топлана" Крушевац за 2012. годину. 

 
II - Управни одбор ЈКП "Градска топлана" Крушевац 

донеће одлуку о начину покрића губитка и исту доставити 
оснивачу за наредну седницу Скупштине града. 

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-83/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 18. став 1. тачка 7., 60. и 66. Закона 

о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 
119/12) и члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 

пословању и Финансијски извештај ЈП "Пословни 
центар" Крушевац за 2012. годину. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-86/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 18. и 66. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл. гласник РС", бр. 119/12) и члана 19. 
тачка 35. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04. 2013. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 

пословању и Финансијски извештај ЈКП "Крушевац" 
Крушевац за 2012. годину. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 023-87/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

213 
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На основу члана 18. став 1. тачка 7., 60. и 66. Закона 
о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 
119/12) и члана 19. тачка 35. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04. 2013. године, донелa јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Извештај о пословању 

и Финансијски извештај ЈП „Радио телевизија 
Крушевац“ Крушевац за 2012. годину. 

 
II - Управни одбор ЈП "Радио телевизија Крушевац, 

Крушевац донеће одлуку о начину покрића губитка и 
исту доставити оснивачу за наредну седницу 
Скупштине града. 

 
III - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-88/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС" бр. 72/09), чл. 4. Одлуке о усаглашавању  органи-
зације рада Народне библиотеке у Крушевцу са 
Законом о јавним службама ("Сл. лист града Крушевца" 
бр.1/09 - пречишћен 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 26.04.2013. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о финансијском пословању 

Народне библиотеке Крушевац за 2012. годину. 
 
II - НЕ УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне 

библиотеке  Крушевац за 2012. годину. 
 
III -  Закључак  објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-180/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС" бр. 72/09), чл. 4. Одлуке о оснивању Културног 
центра у Крушевцу ("Сл.лист града Крушевца" бр.1/09- 
Пречишћен 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 26.04.2013. године донела је 

З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Културног центра у Крушевцу за 2012. годину. 
 
II -  Закључак  објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА  
I Број: 022-181/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС" бр. 72/09), чл. 4. Одлуке о усаглашавању  
организације рада Културно-просветне заједнице у 
Крушевцу са Законом о јавним службама ("Сл.лист 
града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен 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 26.04.2013. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању  Културно- просветне заједнице у Крушевцу 
за 2012.годину. 

 
II - Закључак објавити у "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-182/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС" бр. 72/09), чл. 4. Одлуке о усаглашавању  
организације рада Народног музеја у Крушевцу са 
Законом о јавним службама ("Сл. лист града Крушевца" 
бр.1/09- пречишћен 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 26.04.2013. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I -  УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Народног музеја у Крушевцу за 2012. 
годину. 

 
II -  Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-183/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС" бр. 72/09), чл. 4. Одлуке о усаглашавању  
организације рада Народног универзитета у Крушевцу са 
Законом о јавним службама ("Сл. лист града Крушевца" 
бр. 1/09 - Пречишћен 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 26.04.2013. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Народног универзитета у Крушевцу за 
2012.годину. 

 
II - Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-185/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС" бр. 72/09), чл. 4. Одлуке о усаглашавању  
организације рада Крушевачког позоришта у Крушевцу 
са Законом о јавним службама ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен 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 26.04.2013. године донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Крушевачког позоришта у Крушевцу за 
2012. годину. 

 
II - Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-187/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 
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На основу члана 78. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС" бр. 72/09), чл. 4. Одлуке о усаглашавању  органи-
зације рада Историјског архива у Крушевцу са Законом 
о јавним службама ("Сл.лист града Крушевца" бр. 1/09 
- Пречишћен 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 26.04.2013. године донела је 

 

 ЗА К Љ У Ч А К 
 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и  финансијском 

пословању Историјског архива у Крушевцу за 
2012.годину. 

 
II -  Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-188/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 

221 
На основу члана 57. став 1. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/09), чл. 5. Одлуке о оснивању 
Установе за  предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце "Ната Вељковић" Крушевац  ("Сл.лист 
града Крушевца" бр.1/09- пречишћен 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 26.04.2013. године донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I -  УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе за предшколско васпитање, 
образовање и исхрану деце "Ната Вељковић" у 
Крушевцу  за 2012. годину. 

 
II -  Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“.   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-190/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 
 

  
222   
На основу члана 137. и 138. став 1. Закона о спорту 

("Сл. гласник РС" бр. 24/11), чл. 12. став 2. Одлуке о 
оснивању Установе за  физичку културу "Спортски 
центар" Крушевац  ("Сл.лист града Крушевца" бр.1/09- 
пречишћен 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 26.04.2013. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе за физичку културу "Спортски 
центар" Крушевац за 2012. годину, који је усвојио 
Управни одбор на седници од 22.02.2013.године. 
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II - Закључак објавити у  "Службеном листу града 
Крушевца".   

 
 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I Број: 022-192/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
223 
На основу члана 7. став 1. и 2. Одлуке о преузимању 

оснивачких права над Здравственом установом Апотека 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" бр.1/09 -  
Пречишћен текст и 2/11) и чл. 19. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Апотеке Крушевац за 2012. годину, који је 
усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 
21.02.2013. године. 

 
II -  Закључак објавити у  „Службеном листу града 

Крушевца“.   
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-193/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 

224 
На основу члана 209. став 1. тачка 7.  Закона о 

социјалној заштити ("Сл. гласник РС" бр. 24/11), члана 
4. став 3. тачка 5. Одлуке о усаглашавању органзације 
рада Центра за социјални рад у Крушевцу са Законом о 
јавним службама ("Сл. лист града Крушевца" бр.1/09- 
Пречишћен текст) и чл. 19. Статута града Крушевца 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
ЗА К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за социјални рад Крушевац за 2012. 
годину, који је усвојио Управни одбор на седници 
одржаној дана 25.02.2013. године. 

 
II -  Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-194/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

225 
На основу члана 120. Одлуке о оснивању Установе 

"Центар за особе са инвалидитетом" Крушевац ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 1/10  и 2/11)  и чл. 19. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 
5/11)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
ЗА К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Установе "Центар за особе са инвали-
дитетом" Крушевац за 2012. годину, који је усвојио 
Управни одбор на седници одржаној дана 25.02.2013. 
године. 

 
II -  Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-195/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
226 
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Центра за 

стручно усавршавање Крушевац ("Сл.лист града 
Крушевца" бр. 8/09, 11/09 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 26.04.2013. године, донела је 

 
ЗА К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Центра за стручно усавршавање Крушевац 
за 2012.годину. 

 
II -  Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-197/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
227 
На основу члана чл.19. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушеваца" бр.8/08 и 5/11) и члана 12. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 1/09- пречишћен 
текст и 7/10)  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 

извештајем Туристичке организације  града Крушевца за 
2012. годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке 
организације града Крушевца на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године. 

 
II -  Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-198/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
228 
На основу члана чл. 19. Статута града Крушевца 

("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 26.04.2013. године, донела је 
 

 ЗА К Љ У Ч А К 
 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању Фонда за подстицање развоја младих талената 
града Крушевца за 2012. годину. 

 
II -  Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
 

 СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 022-199/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
229 
На основу члана чл.19. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11) и члана 15. 
Одлуке о оснивању "Бизнис инкубатор" ДОО Крушевац 
("Сл.лист града Крушевца" бр. 1/09 - пречишћен текст), 

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 26.04.2013. године, донела је 

 
 ЗА К Љ У Ч А К 

 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском 

пословању "Бизнис инкубатор" ДОО Крушевац за 2012. 
годину, који је донео в.д.директора под бр.06-А/2012 
дана 19.03.2013. године. 

 
II - Закључак објавити у  „Службеном листу града 

Крушевца“.   
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-84/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 

230 
На основу члана чл.19. Статута града Крушевца 

("Сл.лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11)  
Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 

дана 26.04.2013. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I - УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Јавне 

ветеринарске установе ветеринарске станице  
"Крушевац" за 2012. годину, који је усвојио Управни 
одбор под бр. 92/1 на седници одржаној дана 
28.02.2013. године. 

 
II - Закључак објавити у  "Службеном листу града 

Крушевца".   
  

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I Број: 023-85/2013                     ПРЕДСЕДНИК  
                     Живан Николић, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 

III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 
 
231 
На основу члана 66. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 119/12) и члана 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 10.04.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ 

ЦЕНОВНИКА ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ, 
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА, ОСТАЛИХ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И ОДРЖАВАЊА 
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 
I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 

ЈКП „Крушевац“ Крушевац број 1706 од 21.03.2013. 
године о допуни ценовника за послове јавне хигијене, 
зимског одржавања, осталих комуналних услуга и 
одржавања јавних зелених површина. 

У ставу 1. тачка 4. „ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА“ - иза редног броја 58. додају се нове 
ставке за вршење нових услуга и то: 

 
Ред.
бр. 

Врста услуге Цена 

59. Демонтажа старих постојећих 
заштитних округлих кугли 450,00 дин/ком 

60. Уградња старих постојећих 
заштитних округлих кугли 900,00 дин/ком 

61. Уградња нових мањих 
заштитних кугли 5.700,00 дин/ком 
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62. Уградња нових заштитних 
вертикалних металних 
округлих стубића 1.600,00 дин/ком   

63. Постављање тераца 1.100,00 дин/м2 

64. Разастирање тење на терену 1.751,00 дин/м3 

65. Фарбање жардињера 1.069,20 дин/ком 

66. Фарбање бетонских ђубријера 1.069,20 дин/ком 

67. Фарбање заштитних стубова 452,92 дин/ком 

68. Фарбање заштитне ограде 452,92 дин/пољу
   
На овако формиране цене зарачунава се прописана 

стопа ПДВ-а. 
 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 38-6/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
232  
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11), члана 34. Одлуке 
о буџету града Крушевца за 2013. годину („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 10/12), члана 13. и 14. Правилника 
о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 
града Крушевца за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 7/10 и 1/13), Одлуке Комисије о 
избору пројеката од јавног интереса у области 
образовања, стручног усавршавања, науке, информи-
сања и развоја међународне сарадње који ће се 
финансирати средствима буџета града Крушевца у 
2013. години, број 144 од 20.03.2013. године, 

Градско веће града Крушевца, дана 10.04.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О СУФИНАНСИРАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА, НАУКЕ, ИНФОРМИСАЊА И 
РАЗВОЈА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА У 2013. ГОДИНИ 
 
I – БИРАЈУ СЕ пројекти у области образовања, 

стручног усавршавања, науке, информисања и развоја 
међународне сарадње, који ће се финансирати из 
буџета града Крушевца у 2013. години, у укупном 
износу од 470.000,00 динара и то за: А) област 
образовања, стручног усавршавања, науке, информи-
сања – у укупном износу од 77.000,00 и  Б) област 
развоја међународне сарадње – у укупном износу од 
393.000,00 динара. 

 
За област образовања, стручног усавршавања, 

науке, информисања 
1. Пројекат „Интелектуална својина – извор капитала“, 

подносиоца Савеза за интелектуалну својину Расинског 

округа – Крушевац, одобрена средства у износу од 
77.000,00 динара (за путне трошкове и дневнице 
35.000,00 динара, потрошни материјал 4.000,00 динара, 
штампање материјала 10.000,00 динара и куповину 
пехара за награде 28.000,00 динара) 

 
За област развоја међународне сарадње: 
 
1. Пројекат Отворено првенство Балкана „Жива 

Вода – Евро Фолк 2013“, подносиоца Удружења 
младих „Spring time“ - Крушевац, одобрена средства у 
износу од 228.000,00 динара (за путне трошкове 
140.000,00 дин. и котизацију за учешће на фестивалу 
88.000,00 динара). 

 
2. Пројекат „Наставак активности на пројекту 

сарадње града Крушевца и града Битоља на пољу 
очувања историје и културног наслеђа двају народа“, 
подносиоца УСМП „Шар планина“ - Крушевац 
одобрена средства у износу од 90.000,00 динара (за 
одлазак у Битољ 90.000,00 дин.). 

 
3. Пројекат „Дани руског дечјег филма у Србији 

2013.“, подносиоца Удружења сународника и 
пријатеља Русије „Свеславица“ - Крушевац, одобрена 
средства у износу од 75.000,00 динара (за награде за 
најбоље радове 10.000,00 динара, пут у Ваљево 
60.000,00 дин. и послужење за децу 5.000,00 динара). 

 
II – Градоначелник града Крушевца закључиће 

Уговоре о суфинансирању и финансирању пројеката од 
јавног интереса у 2013. години са подносиоцима из 
тачке I овог Решења. Уговорима се уређују права и 
обавезе уговорених страна, начин и рок за пренос 
одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, 
обавеза подношења извештаја, начин решавања 
спорова, као и друга права и обавезе. 

 
III – Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2013. годину, на 
позицијама 569 (образовање, стручно усавршавање, 
наука, информисање) - у износу до 600.000,00 динара и 
574 (развој међународне сарадње), - у износу од 
600.000,00 динара, конто 481941 – дотације осталим 
удружењима грађана. Укупан износ средстава је 
1.200.000,00 динара.  

 
IV – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“ и на сајту града Крушевца.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-126/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
233   
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 8/08 и 5/11), члана 34. Одлуке 
о буџету града Крушевца за 2013. годину („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 10/12), члана 13. и 14. Правилника 
о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 
града Крушевца за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 7/10 и 1/13), Одлуке Комисије о избору 
пројеката од јавног интереса у области друштвене бриге 
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о деци и друштвене бриге о младима који ће се 
финансирати средствима буџета града Крушевца у 2013. 
години, број 138 од 18.03.2013. године,  

Градско веће града Крушевца, дана 10.04.2013. 
године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О СУФИНАНСИРАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ  И 
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О МЛАДИМА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА КРУШЕВЦА У 2013. ГОДИНИ 
 
I  Бирају се пројекти у области друштвене бриге о 

деци и друштвене бриге о младима, који ће се 
финансирати из буџета града Крушевца у 2013. години, 
у укупном износу од 326.500,00 динара, и то за:            
А) област друштвене бриге о деци - у укупном износу 
од 106.500,00, и Б) област друштвене бриге о младима - 
у укупном износу од 220.000,00 динара.  

 
За област друштвене бриге о деци: 
 
1. Пројекат „Помоћ школској деци погинулих 

бораца, ратних војних инвалида, тешко болесних 
родитеља корисника војних пензија и самохраних мајки 
корисника војних пензија“ подносиоца - Удружење 
војних пензионера Крушевац, одобрена средства у 
износу од 92.000,00 дин. (за куповину школског 
прибора за 23 детета). 

  
2. Пројекат „Кораци у тами“ подносиоца – 

Међуопштинска организација слепих из Крушевца – 
одобрена средства у износу од 14.500,00 динара 
(11.000,00 дин. за хонорар едукатора, 3.000,00 за 
послужење и сокове и 500,00 дин. за банкарску 
провизију). 

 
За област друштвене бриге о младима: 
       
1. Пројекат „Слатка школа живота“ подносиоца - 

Друштво за борбу против шећерне болести Крушевац - 
одобрена средства у износу од 220.000,00 динара (за 
све трошкове предвиђене пројектом). 

 
II Градоначелник града Крушевца закључиће 

Уговоре о суфинансирању и финансирању пројеката од 
јавног интереса у 2013. години са подносиоцима из 
тачке I овог Решења. Уговорима се уређују права и 
обавезе уговорених страна, начин и рок за пренос 
одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, 
обавеза подношења извештаја, начин решавања 
спорова, као и друга права и обавезе. 

 
III - Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2013. годину, на 
позицијама 567 (друштвена брига о деци) – у износу од 
150.000,00 динара и 568 (друштвена брига о младима), - 
у износу од 350.000,00 динара, конто 481941 - дотације 
осталим удружењима грађана. Укупан износ средстава 
је 500.000,00 динара. 

 

IV  Решење објавити у „Службеном листу града 
Крушевца“ и на сајту града Крушевца.   

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-125/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
234 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11) и члана 10. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 12/09 и 2/10), 

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 10.04.2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Критеријуме за избор 

корисника средстава Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде за исплату камата на кредите 
које додељују пословне банке. 

 
II – Ово Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-163/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
235 
На основу члана  8. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09), тачке 
3. Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја 
на путевима на територији града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 1/10) и чл. 48. Статута града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 8/08 и 5/11),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 10.04.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРУШЕВЦА 

 
I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности чланова Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима на територији града 
Крушевца и то:  

- МОМЧИЛО РАДИВОЈЕВИЋ, дипл. инж. саобра-
ћаја – АД „Југопревоз“ Крушевац  

- БОБАН СТОЈКОВИЋ, предузетник из Крушевца. 
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II – ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији града Крушевца 
и то:  

- ДРАГАН ИВАНОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја - АД 
„Југопревоз“ Крушевац  

- САША ЈЕВТИЋ, професор ОШ „Драгомир Марко-
вић“  Крушевац 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 344-334/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
236 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

10.04.2013. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈА 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. Дејан Срдић, дужности заменика председника 

Савета за социјалну политику града Крушевца,  
2. Љубиша Јовановић, дужности члана Локалног 

савета за запошљавање, 
3. Љубинка Јовановић, дужности члана Комисије 

Буџетског фонда за популациону политику, 
4. Драгана Миленковић, дужности члана Мулти-

секторског тима за израду и праћење реализације 
Локалног акционог плана за децу 2012-2015. год. 

5. др Дејана Милојевић, дужности члана Комисије 
за избор програма и пројеката од јавног интереса у 
области заштите здравља и подстицање наталитета, 

6. др Добрила Алексић, дужности члана Комисије 
за избор програма и пројеката од јавног интереса у 
области заштите здравља и подстицање наталитета, 

7. Миломир Маринковић, дужности члана 
Комисије за избор пројеката у култури, 

8. др Бранислава Катанчевића, дужности члана 
Савета Галерије Милића од Мачве "Косово први праг 
Србије", 

9. Драган Божовић, 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.), 

10. др Милорад Губеринић, дужности члана 
Комсије 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.), 

11. Саша Миладиновић, дужности члана Комисије 
за избор програма и пројеката од јавног интереса у 
области социјалне заштите, борачко инвалидске 
заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите 
интерно расељених и избеглих лица и друштвене бриге 
о старима. 

12. Зоран Ђорђевић, дужности члана Савета за 
праћење и спровођење Локалног акционог плана 
(ЛАПА) за младе града Крушевца 2010-2014. године. 

 
II - Именују се чланови комисија и савета  које је 

образовало Градско већа града Крушевца и то: 
 
1. Живан Николић, председник Скупштине града 

за заменика председника Савета за социјалну политику, 
2. Иван Аксентијевић, члан Градског већа за 

члана Локалног Савета за запошљавање, 
3. Слободанка Миладиновић, помоћник градона-

челника за члана Комсије 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.), 

4. др Анита Кулић, лекар, за члана Мултисектор-
ског тима за израду и праћење реализације Локалног 
акционог плана за децу 2012-2015. год, 

5. др Јелена Милојевић, лекар, за члана Комисије 
за избор програма и пројеката од јавног интереса у 
области заштите здравља и подстицање наталитета, 

6. Ксенија Алексић, професор, за члана Комисије 
за избор програма и пројеката од јавног интереса у 
области заштите здравља и подстицање наталитета, 

7.  Братислав Алексић, дипл. графичар, за члана 
Комисије за избор пројеката у култури, 

8. Виолета Капларевић, в.д. директор Културно-    
-просветне заједнице Крушевац, за члана Савета 
Галерије Милића од Мачве „Косово први праг Србије“, 

9. Александар Божидаревић, члан Градског већа 
за члана Комисије Буџетског фонда за популациону 
политику, 

10. др Дејана Милојевић, лекар, 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.), 

11. Слађана Петровић, в.д. директор Центра за 
особе са инвалидитетом за члана Комисије за избор 
програма и пројеката од јавног интереса у области 
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно 
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расељених и избеглих лица и друштвене бриге о 
старима. 

12. Никола Петровић, помоћник градоначелника за 
члана Савета за праћење и спровођење Локалног акцио-
ног плана (ЛАПА) за младе града Крушевца 2010-2014. 
године. 

 
III - Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 020-20/13  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
237 
На основу члана 48. Статута града Крушевца 

(„Службени лист града Крушевца“ бр. 8/08) и Локалног 
плана акције за децу за период 2011–2015. годину („Сл. 
лист града Крушевац“ бр. 5/11), 

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 
18.04.2013. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ГРАДА 

КРУШЕВЦА 
 
I - ИМЕНУЈЕ СЕ Тим за Имплементацију Локалног 

плана акције за децу (ЛПА) града Крушевца, за период 
2011 – 2015. године, и то: 

 
1. Александар Божидаревић, градски већник, 

председник Тима 
2. Радмила Дамјановић, начелник Хитне помоћи, 

члан Тима, 
3. Весна Милосављевић, економски техничар, 

Медицинска школа, члан Тима 
4. Биљана Цветковић, професор Машинске школе, 

члан Тима, 
5. Ивана Петровић, заменик директора Центра за 

социјални рад Крушевац, члан тима. 
 
II - Задатак Тима за имплементацију Локалног плана 

акције за децу града Крушевца је да: 
 
- за сваку календарску годину предложи Мулти-

секторском тиму План реализације и имплементације 
активности Локалног плана акције за децу у складу са 
средствима планираним буџетом града Крушевца за 
календарску годину, и у складу са донетим Планом 
активности, уз сагласност градоначелника распише 
Конкурс за избор пројеката за реализацију ЛПА за 
децу, 

- подноси годишњи извештај Мултисекторском 
тиму о реализацији предвиђених активности, 

- врши мониторинг реализације програмских – 
пројектних активности. 

III - Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о именовању Тима за имплементацију 
Локалног плана акције за децу града Крушевца III број 
022-63/10 од 12.03.2010. године. 

 
IV - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-171/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
238 
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“ број 8/08), 
Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 

18.04.2013. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I - Именује се Комисија за унапређивање 

предшколског васпитања и образовања на територији 
града Крушевца (у даљем тексту: Комисија) и то:  

1. Слободанка Миладиновић, помоћник градо-
начелника за друштвене делатности, представник 
Градске управе,

2. Весна Живковић, директор Установе за пред-
школско васпитање, образовање и исхрану деце 
„Ната Вељковић“, члан, 

3. Далиборка Живковић, стручни сарадник, 
представник Установе за предшколско васпитање, 
образовање и исхрану деце „Ната Вељковић“, члан,

4. Аца Лапчевић, регионални координатор 
инклузивног образовања, представник Школске 
управе, 

5. Дијана Китановић, председник Актива директора 
основних школа,

6. Гордана Алексић, педијатар, представник Дечјег 
диспанзера Здравственог центра Крушевац,

7. Слађана Чабрић, директор Центра за социјални рад 
Крушевац,

8. Мирела Милојевић, професор, представник НВО 
„Палестра“,

9. Љиљана Пантелић, новинар, представник медија,
10. Светлана Видановић, представник Одељења за 

друштвене делатности Градске управе града 
Крушевца.

 
II -  Основни циљ рада Комисије је израда и праћење 

остваривања стратегије за унапређивање предшколског 
васпитања и образовања на територији града Крушевца. 

 
III - Специфични циљеви рада Комисије проистекли 

из основног циља су: 
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- континуирано истраживање потреба за организа-
цијом различитих облика предшколског васпитања и 
образовања на територији града Крушевца, 

- предлагање мера, закључака и препорука за 
успешно деловање постојеће мреже институција и 
ширење мреже за унапређење предшколског васпитања 
и образовања, 

- сарадња са реализаторима пројеката од републи-
чког и локалног значаја и давање мишљења о 
пројектним активностима у складу са стратешким 
циљевима, 

- доношење годишњег оперативног плана за 
спровођење закључака и препорука, са дефинисаним 
задацима, динамиком и носиоцима реализације, 

- достављање шестомесечног извештаја о раду 
Комисије и степену реализације ИМПРЕС пројекта 
Градском већу. 

 
IV - Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о образовању Радне групе за рад на активностима 
формирања мреже предшколских установа на „ИМПРЕС“ 
пројекту које је донео градоначелник града Крушевца 
дана 14.09.2011. године под бројем 022-178/2011. 

 
V - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-173/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
239 
На основу чл. 5, 10, 16. и 25. Правилника о одобравању 

средстава и финансирања програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта на територији града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 10/12), члана 
6. став 2. Уговора о финансирању пројеката и програма 
од јавног интереса у области унапређења и развоја 
спорта у 2012. години број 404-22/II од 25.01.2012. 
године и члана 48. Статута града Крушевца („Сл. лист 
града Крушевца“ бр. 8/08),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
10.04.2013. године донело је  

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I – Усваја се Извештај о раду Комисије за избор 

програма и пројеката од јавног интереса у области 
унапређења и развоја спорта, утрошку средстава и 
реализацији пројекaта од јавног интереса за град 
Крушевац у области унапређења и развоја спорта за 
2012. годину. 

 
II - Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
                                                                                         

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-133/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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На основу члана  30. став 6. Закона о предшколском 

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

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
18.04.2013. године донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I - Даје се сагласност Установи за предшколско 

васпитање, образовање и исхрану деце „Ната 
Вељковић“ Крушевац, да у школској 2013/14. години 
може да формира васпитне групе са целодневним 
обликом рада са повећањем до 20% већим бројем деце 
од норматива утврђених Законом о предшколском 
васпитању и образовању. 

 
II      Закључак  објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-170/2013  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), члана 28. Одлуке о 
буџету града Крушевца за 2013. годину („Сл. лист 
града Кршевца“ бр. 10/12) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 8/2008 
и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца дана 10.04.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА 

БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 314.205 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 3.056.784.205 динара, донацијом нето зарада 
градоначелника за јануар, фебруар и март 2013. године 
на дан 04. април 2013. године за поклон – бурме за прво 
склапање брака по посебном правилнику. 

Укупни расходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 314.205 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 3.056.784.205 динара. 

Укупни приходи и расходи са додатним приходима 
повећавају се за 314.205 динара и сада износе 
3.402.651.538 динара.  

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 314.205 динара и 
сада износе 1.064.205 динара. 
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Средства у износу од 314.205 динара, извор фи-
нансирања 08 разврставају се код Градоначелника на по-
зицији 24, економска класификација 423700 – Репре-
зентација – бурме за прво склапање брака по посебном 
правилнику, конто 423712 и сада износе 739.205 динара. 

 
2) О извршењу овог Решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-1/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
242 
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 донацијама новчаних 
средстава за одржавање концерта за српску нову 
годину и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца дана 10.04.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 350.000 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 3.056.470.000 динара, од тога уплатом Спортског 
друштва „Напредак“ у име Кошаркашког клуба у износу 
од 150.000 динара од 05.04.2013. године и уплатом 
„Крушевац пута“ а.д. Крушевац у износу од 200.000 
динара од 27.03.2013. године. 

Укупни расходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 350.000 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 3.056.470.000 динара. 

Укупни приходи и расходи са додатним приходима 
повећавају се за 350.000 динара и сада износе 
3.402.337.333 динара.  

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 350.000 динара и 
сада износе 750.000 динара. 

Средства у износу од 350.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Градоначелника на 
позицији 25, економска класификација 424200 – Услуге 
образовања, културе и спорта (Видовданске свечаности 
и остале градске манифестације), конто 424221 – Улуге 
културе и сада износе 5.350.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 400-2/13  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Братислав Гашић, 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 донацијама новчаних 
средстава за извођење радова на партерном уређењу 
платоа испред биоскопа „Крушевац“ и члана 48. 
Статута града Крушевца ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца дана 10.04.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 670.138 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 3.057.454.343 динара, од тога уплатом „Арабике“ 
Крушевац  у износу од 334.930 динара од 27.03.2013. 
године, уплатом Милке Јовановић из Крушевца у износу 
од 111.691 динар од 01.04.2013. године и 111.757 од 
08.04.2013. године и посластичарнице „Гага“ у износу од 
111.760 динара од 05.04.2013. године. 

Укупни расходи буџета за 2013. годину повећавају 
се за 670.138 динара, извор финансирања 08 и сада 
износе 3.057.454.343 динара. 

Укупни приходи и расходи са додатним приходима 
повећавају се за 670.138 динара и сада износе 
3.403.321.676 динара.  

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких  и правних лица 
повећавају се за 670.138 динара и сада износе 1.734.343 
динара. 

Средства у износу од 670.138 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код ЈП „Дирекција за 
урбанизам и изградњу“ Крушевац на позицији 538, 
економска класификација 425100 – Текуће поправке и 
одржавање осталих објеката, конто 425191 и сада 
износе 165.430.138 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-3/2013  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. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12) Уговора о донаторству бр. 151/1 
од 15.04.2013. године и уплатом донације ФАМ АД у 
реструктуирању и члана 48. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 8/08 и 5/11), 

Градско веће града Крушевца дана 25.04.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 12.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.403.353.676 динара, донацијама Компаније „Дунав“ 
осигурање А.Д.О. Београд у износу од 2.000 динара и 
Фабрике мазива у реструктуирању у износу од 10.000 
динара за исплату ауторских хонорара поводом 
обележавања светског дана књиге.  

Укупни расходи буџета за 2013. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 12.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.403.353.676 динара. 

Приходи на уплатном рачуну 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова повећавају се за 12.000 динара и 
сада износе 23.767.000 динара. 

Приходи и расходи из осталих извора повећавају се 
за 12.000 динара и сада износе 345.879.333 динара. 

Средства у износу од 12.000 динара, извор 
финансирања 08 разврставају се код Народне 
библиотеке на конту 423599 – Остале стручне услуге и 
сада износе 12.000 динара.  

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 400-5/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 
245 
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 10.04.2013. 
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 класифи-кација 130, 
економска класификација 499120, позиција 93 - Средства 
резерве - текућа резерва, одобрава се укупно 25.000 
динара распоређено на следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 - Градска управа, економска класи-
фикација 414300 - Отпремнине и помоћи, у износу од 
25.000 динара. 

  
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења биће употребљена за исплату солидарне 
помоћи начелници Одељења за утврђивање, наплату и 
контролу јавних прихода Мирјани Милановић, због 
смрти мајке, а на основу решења број 114-8/IV-12 од 
01.04.2013. године. 

 
3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

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

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-164/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
246 
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 25.04.2013. 
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 7, функционална класифи-
кација 130, економска класификација 499120, позиција 
93 - Средства резерве - текућа резерва, одобрава се 
укупно 21.000 динара распоређено на следеће 
кориснике: 

У разделу 3, глава 15 – Служба месних заједница и 
месне заједнице, економска класификација 414300, 
позиција 148 – Отпремнине и помоћи, повећава се за 
21.000 динара.  

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

овог решења у износу од 21.000 динара су недостајућа 
средства за исплату солидарне помоћи због смрти мајке 
Марка Ракића, запосленог у Служби месних заједница.  
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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: 401-178/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

IV - АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 

 
 
247 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“ бр. 135/04), члана 46. став 2. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09),  

Градска управа града Крушевца, дана 22.01.2013. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПДР-а „КОЛОНИЈА“ У 

КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације „Колонија“ у Крушевцу на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Подручје обухваћено Планом детаљне регулације 

„Колонија“ ближе разрађује планска решења из 
Генералног плана Крушевац 2021. („Сл. лист општине 
Крушевац“ бр. 4/05). 

Намена простора је одређена Генералним планом 
Крушевца 2021. као зона породичног и вишепо-
родичног становања средњих густина. 

План обухвата површину око 22,00 хектара, у 
оквиру КО Крушевац, између улица Видовданске, 
Душанове, Војводе Степе и Булевара Николе Пашића. 
Карактеристика овог простора је изграђеност у зна-
чајном обиму објектима вишепородичног становања, 
употпуњених садржајима јавних намена (обданиште, 
основна школа, здравствена амбуланта, пијаца) и 
комунално опремљен. 

 
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу правила уређења и правила 

грађења, чиме се успоставља оквир за реализацију 
конкретних садржаја. 

Детаљном анализом прописаних критеријума, 
оцењено је да не постоји могућност значајних утицаја 
на животну средину и друге релевантне податке, 
односно да План не утиче негативно на квалитет 
коришћења околног простора, тако да се може рећи да 
су сви просторни аспекти утицаја занемарљиви. 

Обзиром на површину и обухват плана и претежну 
намену, са основним циљем уређивања и опремања 
грађевинског земљишта уз решавање имовинских 
односа, оцењено је да План не може значајније утицати 
на животну средину, односно сви просторни аспекти 
утицаја су занемарљиви, те да се стратешка процена и 
извештај о стратешкој процени утицаја Плана на 
животну средину не израђује. 

 
Члан 4. 

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

решења, као и на основу Мишљења Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Служба за заштиту животне средине бр. 501-241/2012-04 
од 15.01.2013. године, оцењено је да не постоји мо-
гућност значајнијих утицаја на животну средину, тако 
да је одлучено да се не приступа изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације „Колонија“ 
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 „Колонија“ и објављује се у 
„Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-16/2013 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
 
 
 
248 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), 

Градска управа града Крушевца, дана 28.03.2013.  
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ БЛОКА 
ОГРАНИЧЕНОГ УЛ. НЕМАЊИНОМ, ДЕЛА 
ЈАКШИЋЕВЕ, СТЕВАНА ВИСОКОГ, ПАНА 
ЂУКИЋА И ТРГА  КОСОВСКИХ ЈУНАКА 

У  КРУШЕВЦУ - ИЗМЕНА ДЕЛА БЛОКА Ц2 НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације стамбено-пословног блока 



 27.04.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ  4                                       213 
 

 

ограниченог ул. Немањином, дела Јакшићеве, Стевана 
Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у 
Крушевцу - ИЗМЕНА ДЕЛА БЛОКА Ц2 на животну 
средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом детаљне регулације стамбено-пословног 

блока ограниченог ул. Немањином, дела Јакшићеве, 
Стевана Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских 
јунака у Крушевцу - ИЗМЕНА ДЕЛА БЛОКА Ц2, 
предвиђа се измена и промена намене дела блока Ц2 и 
усклађивање правила уређења и изградње са 
просторним садржајима.  

Намена простора је одређена Генералним планом  
Крушевца 2021 и ближе одређена Планом детаљне 
регулације.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног  
Планом детаљне регулације износи око 0.90 хектара са 
наменом становање и пословање. 

 
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу правила уређења и правила 

грађења, чиме се успоставља оквир за реализацију 
конкретних садржаја. 

Детаљном анализом прописаних критеријума, 
оцењено је да не постоји могућност утицаја  на 
животну средину и друге релевантне податке, односно 
да план не утиче негативно на квалитет коришћења 
околног  простора, тако да се може рећи да су 
просторни аспекти утицаја занемарљиви. 

Обзиром на површину, обухват плана и претежну 
намену, са основним циљем  уређивања  и опремања 
грађевинског земљишта уз решавање имовинских односа, 
оцењено је да План не може значајније утицати на 
животну средину, односно просторни аспекти утицаја на 
животну средину су занемарљиви, те да се стратешка 
процена и извештај о статешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације на животну средину не израђује.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл.3. ове 

одлуке, Критеријума за одређивање могућих каракте-
ристика значајнијих утицаја на животну средину и 
образложења о неизради стратешке процене утицаја за 
План детаљне регулације стамбено-пословног блока 
ограниченог ул. Немањином, дела Јакшићеве, Стевана 
Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у 
Крушевцу - ИЗМЕНА ДЕЛА БЛОКА  Ц2, обрађивача 
ЈП  „Дирекција за урбанизам и изградњу“ Крушевац     
бр. I-945 од 11.03.2013. године, као и на основу 
Мишљења Одељења за инвестиције, привреду и 
заштиту животне средине, Служба за заштиту животне 
средине бр. 501-77/2013-09 од 26.03.2013. године,  
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације стамбено-пословног блока 
ограниченог ул. Немањином, дела Јакшићеве, Стевана 
Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у 
Крушевцу-ИЗМЕНА ДЕЛА БЛОКА Ц2, на животну 
средину, а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10). 

 
 

Члан 5. 
       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације стамбено-пословног блока ограни-
ченог ул. Немањином, дела Јакшићеве, Стевана 
Високог, Пана Ђукића и Трга Косовских јунака у 
Крушевцу - ИЗМЕНА ДЕЛА БЛОКА  Ц2, и објављује 
се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-133/2013 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 
 
 
249 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46, став 2. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), 

Градска управа града Крушевца, дана 29.03.2013.  
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
„ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ НАСЕЉА 

ПАРУНОВАЦ-ДЕДИНА У КРУШЕВЦУ“  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измени дела Плана детаљне регулације “Дела саобра-
ћајнице између насеља Паруновац-Дедина“ у Крушевцу 
на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Изменом дела Плана детаљне регулације “Дела 

саобраћајнице између насеља Паруновац-Дедина“ у 
Крушевцу, предвиђа се измена дела Плана детаљне 
регулације, а ради усклађивања са важећим пропи-сима 
и решавања имовинских односа. 

Намена простора је одређена Генералним планом  
Крушевца 2021. и ближе разрађена  Планом детаљне 
регулације.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног  
Планом детаљне регулације износи око 30,0 ари са 
наменом индустрија и пословање. 

 
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу трајна регулација саобраћајни-

це као јавне површине, положај и капацитети 
комуналне инфраструктуре и правила уређења, правила 
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грађења (објеката и мреже инфраструктуре) и мере и 
услови заштите простора и животне средине. 

Детаљном анализом прописаних критеријума, 
оцењено је да не постоји могућност утицаја  на 
животну средину и друге релевантне податке, односно 
да план не утиче негативно на квалитет коришћења 
околног  простора, тако да се може рећи да су 
просторни аспекти утицаја занемарљиви. 

Обзиром да површину и  обухват плана и опремање 
грађевинског земљишта уз решавање имовинских односа, 
оцењено је да План не може значајније утицати на животну 
средину, односно просторни аспекти утицаја на животну 
средину су занемарљиви, те да се стратешка процена и 
извештај о статешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације на животну средину не израђује.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

одлуке, Критеријума за одређивање могућих каракте-
ристика значајнијих утицаја на животну средину и 
образложења о неизради стратешке процене утицаја за 
Измену дела Плана детаљне регулације “Дела 
саобарћајнице између насеља Паруновац-Дедина“ у 
Крушевцу, обрађивача ЈП Дирекција за урбанизам и 
изградњу Крушевац бр. I-1246 од 27.03.2013. године, 
као и на основу Мишљења Одељења за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, Служба за 
заштиту животне средине број 501-79/2013-04 од 
28.03.2013. године, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Измена дела Плана детаљне регулације “Дела 
саобраћајнице између насеља Паруновац-Дедина“ 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 и 88/10). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Измена 

дела Плана детаљне регулације “Дела саобраћајнице 
између насеља Паруновац-Дедина“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-137/2013 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 46 став 2. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), 

Градска управа града Крушевца, дана 02.04.2013.  
године, донела је 

 
 
 

О Д Л У К У 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО 

ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „ЦЕНТАР 2“  
У КРУШЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измене Плана детаљне регулације стамбено-пословног 
комплекса „Центар 2“ у Крушевцу  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Изменом Плана детаљне регулације стамбено-

пословног комплекса „Центар 2“ у Крушевцу, де-
таљније се разрађује планирана намена у циљу 
рационалнијег коришћења простора.  

Намена простора је одређена Генералним планом  
Крушевца 2021  и ближе одређена Планом детаљне 
регулације.  

Укупна бруто површина комплекса обухваћеног  
Планом детаљне регулације износи око 17,35 хектара 
са наменом становање, пословање и јавне функције. 

 
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу правила уређења и правила 

грађења, чиме се успоставља оквир за реализацију 
конкретних садржаја. 

Детаљном анализом прописаних критеријума, 
оцењено је да не постоји могућност утицаја  на 
животну средину и друге релевантне податке, односно 
да план не утиче негативно на квалитет коришћења 
околног простора, тако да се може рећи да су 
просторни аспекти утицаја занемарљиви. 

Обзиром на површину, обухват плана и претежну 
намену, са основним циљем  уређивања  и опремања 
грађевинског земљишта уз решавање имовинских односа, 
оцењено је да План не може значајније утицати на животну 
средину, односно просторни аспекти утицаја на животну 
средину су занемарљиви, те да се стратешка процена и 
извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације на животну средину не израђује.  

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

Одлуке, Критеријума за одређивање могућих каракте-
ристика значајнијих утицаја на животну средину и 
образложења о неизради стратешке процене утицаја за 
План детаљне регулације стамбено-пословног комплекса 
„Центар 2“ у Крушевцу, обрађивача ЈП Дирекција за 
урбанизам и изградњу Крушевац бр. I-1306 од 29.03.2013. 
године, као и на основу Мишљења Одељења за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, Служба 
за заштиту животне средине бр. 501-80/2013-09 од 
01.04.2013. године, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја Плана детаљне регулације стамбено-пословног 
комплекса „Центар 2“ 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 и 
88/10). 
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Члан 5. 
       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације стамбено-пословног комплекса 
„Центар 2“ у Крушевцу и објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-147/2013 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.

 
 
 

 
251 
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. 41/09, 53/10 и 101/11) 
дана 19.04.2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком регули-
сању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/11, 6/12, 
8/12, 9/12 и 1/13) тако да у члану 5. ставу 1. тачки 90. 
после текста "са Улицом Видовданском," додаје се 
текст "испред и"; 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дирекција за урбанизам и 

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

 
III - Ово Решење објавити у Службеном листу града 

Крушевца. 
 

IV Број: 344-360/2013 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р.
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На основу члана 9. тачка 1. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ бр. 12/09 и 
2/10) и Програма Буџетског фонда за подстицање 
развоја пољопривреде града Крушевца за 2013. годину 
("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/13),  

Комисија за подстицање развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 28.03.2013. године донела је 

 

КРИТЕРИЈУМЕ 
 

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
за исплату камата на кредите које додељују 

пословне банке 
 
Право на коришћење средстава Фонда за исплату 

камата на кредите које додељују пословне банке, по 
Програму подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2013., могу да користе правна лица, предузетници и 
физичка лица - носиоци комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинства са територије града 
Крушевца, уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава, који ће активности реализовати на 
подручју града Крушевца, а приоритет ће имати 
комерцијална породична пољопривредна газдинства 
којима је пољопривреда основна делатност. 

 
Намена средстава 
Средства Буџетског фонда су намењена за исплату 

камата корисницима који испуњавају услове конкурса 
и пословне банке која одобрава кредит. 

Кредити банке могу да се користе на територији 
града Крушевца и то за:   

 унапређење и развој сточарске производње; 
 унапређење и развој биљне производње; 
 за куповину пољопривредне механизације и 

опреме за пољопривредну производњу и прераду; 
 за куповину система и опреме за наводњавање; 
 за изградњу или адаптацију пољопривредних и 

прерађивачких објеката;  
 за унапређење пластеничке производње.  
 
Услови кредитирања 
  Износ средстава за исплату камата на кредите које 

додељују пословне банке...................... 2.000.000,00 дин. 
 
Исплата камата на кредите са роком отплате 2 године 

(24 месеци), грејс период 6 месеци, са валутном клаузулом 
у еврима (примењивати девизни средњи курс НБС), 
месечна отплата кредита коју пословна банка додељује 
регистрованим пољопривредним газдинствима. 

Износ кредита који додељују пословне банке ће 
бити од 1000 до 4000 евра. 

 Износ средстава за исплату камата на кредите   
које додељују пословне банке.............. 1.450.000,00 дин. 

Исплата камата на кредите са роком отплате 3 године 
(36 месеци), грејс период 6 месеци, са валутном 
клаузулом у еврима (примењивати девизни средњи крус 
НБС), месечна отплата кредита коју пословна банка 
додељује регистрованим пољопривредним газдинствима. 

Износ кредита који додељују пословне банке ће 
бити од 4000 до 7000 евра. 

 
 Трошкови камате која је обрачуната за читав 

период коришћења кредита падају на терет средстава 
Буџетског фонда. Корисници кредита се на овај начин 
бескаматно финансирају. 

 Потребна документација за одобравање 
кредита је регулисана пословном политиком банке.  
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Потребна документација за Конкурс:   
1) Пријава на Конкурс; 
2) Фотокопија личне карте; 
3) Извод са подацима о структури биљне произ-

водње и структури сточног фонда (за унапређење и 
развој сточарске производње) из Управе за трезор 
филијала Крушевац; 

4) Доказ да је регистровано пољопривредно 
газдинство активно (потврда о активном статусу у 
регистру ПГ); 

5) Уверење о измиреном порезу на приходе од 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, закључно са 
задњим тромесечјем у односу на датум објављивања 
Конкурса. 

6) Податке о пољопривредном газдинству из Управе 
за трезор филијала Крушевац; 

7) Фотокопија здравствене књижице (за носиоце 
пољопривреног газдинства, којима је пољопривреда 
основна делатност) 

 
Пословни капацитет 
 
(1) Поседовање земљишног минимума у областима: 
 сточарства (ради производње ратарских култу-

ра за исхрану стоке) и то: 

□ у говедарству (за краве музаре) - 2 ха; 
□ за тов јунади - 3 ха; 
□ у  свињарству - 1.5 ха; 
□ у овчарству и козарству - 1,5 ха; 
□ у пчеларству – мин. 10 друштава; 
□ у живинарству - поседовање одговарајуће опреме 
 
 биљне производње: 
□ у воћарству и виноградарству - 0,5 ха 
□ за производњу  јагодичастог воћа - 0,2 ха 
□ за производњу воћно-лозног садног материјала - 0,5 ха 
 
 повртарства: 
□ за организовање производње на отвореном 

простору – 0,5 ха 
□ за пластеничку производњу – 0,04 ха 
 
(2) Радна снага: 
□ за физичка лица: број чланова домаћинства и 

посебно број чланова старости до 40 година; 
(3) Адекватност објеката и опреме за обављање 

пољопривредне делатности. 
(4) Искуство субјекта у пољопривредном бизнису. 

  
 

МРЕЖА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ (ВРЕДНОВАЊЕ) ПОСЛОВНОГ ПЛАНА 
 

О П И С 
Максималан 

збир 
Пријава на 
Конкурс 

Пословни капацитет 20  
1.1. Регистровано газдинство поседује земљишни минимум који одговара 
       врсти пољопривредне делатности  

5 
 

1.2. У домаћинству живе и релативно млађи чланови, старости до 40 година  5  
1.3. Објекти и опрема одговарају намени, тј. чине основу за успешно  
       бављење пољопривредном делатности  

5 
 

1.4. Чланови домаћинства имају искуство у бављењу одређеном врстом 
        пољопривредне делатности 

5 
 

 
Максималан укупан збир за физичка лица ( тачка 1 ) 20 

 
Опис бодовања: 
 
1 = не испуњава задати критеријум 
2 = делимично испуњава 
3 = просечно испуњава 
4 = веома добро испуњава 
5 = у потпуности испуњава 
 
Напомене: 
А. Пријаве на конкурс са највећим бројем бодова имаће приоритет приликом доделе средстава Буџетског 

фонда. 
Б. Пријаве на Конкурс које по оцени пословне банке не испуњавају финансијске услове, неће се узети у 

разматрање.  
 

Бр.10/13                                                                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ 
У Крушевцу,               Предраг  Матејић, с.р. 
28.03.2013. године 
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