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На основу члана 25. Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Дирекције за 
урбанизам и  изградњу" ЈП Крушевац, ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 4/2013) и чл. 45. Пословника Скупштине 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2013- 
Пречишћен текст) 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца на 
седници одржаној дана 13.05.2013. године утврдила је 
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Дирекција за урбанизам и изградњу" ЈП  Крушевац. 

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа "Дирекције за урбанизам и изградњу"ЈП 
Крушевац обухвата Одлуку о оснивању Јавног преду-
зећа "Дирекција за урбанизам и изградњу" ЈП 
Крушевац - пречишћен текст објављен у "Службеном 
листу града Крушевца број 1/09  који обухвата: Одлуку 
о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за урбанизам 
и изградњу" ЈП  Крушевац објављену у "Службеном 
листу општине Крушевац" број 1/97, Одлуку о 
усклађивању Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција за 
урбанизам и изградњу" Крушевац са Законом о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса објављену у "Службеном листу општине 
Крушевац" бр. 1/02  и измене и допуне Одлуке објавље-
не у "Службеном листу општине Крушевац" број 8/02, 
5/03 6/06 и у "Службеном листу града Крушевца" број   
13/08, 14/08, 15/08, 1/2009,  7/2012 и 4/2013. 

Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 
листу града Крушевца". 

 
I Број: 023-109/2013  Председник

Комисије за прописе, 
Марија Петковић, с.р. 

 
                            
                     

О Д Л У К А 
 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ“ ЈП 

КРУШЕВАЦ 
(Пречишћен текст) 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком усклађује се Одлука о оснивању 

"Дирекције за урбанизам и изградњу" ЈП Крушевац 
("Службени лист града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен 
текст и 7/2012 и 4/2013) са одредбама Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012). 

 
Члан 2. 

 
Ради трајног обављања стручних послова 

урбанистичког планирања и уређења простора и 

насеља, ради обезбеђења услова за уређење, 
коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског 
земљишта и ради изградње јавних објеката од значаја 
за град Крушевац оснива се Јавно предузеће - 
Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац.  

 
Члан 3. 

 
Јавно предузеће послује под пословним именом:  
- „Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац“ - 

Ј.П. (у даљем тексту Дирекција).  
Седиште Дирекције је у Крушевцу, Ул. Косанчићева 

бр. 5.   
 

Члан 4. 
 
Дирекција има својство правног лица са правима и 

обавезама утврђеним Законом о јавним предузећима, 
овом Одлуком и Статутом  и у правном промету са 
трећим лицима иступа без ограничења.  

За обавезе настале у правном промету са трећим 
лицима Дирекција одговара целокупном својом 
имовином.  

 
Члан 5. 

 
Дирекција има печат и штамбиљ чији се облик и 

садржина ближе одређују Статутом.  
 

Члан 6. 
 

Претежна делатност Дирекције је: 
- 7111 - архитектонска делатност. 
Предузеће обавља и следеће делатности: 
- 7112 -  инжењерске делатности и техничко саветовање; 
- 7022 -  консултантске активности у вези с пословањем и 

осталим управљањем; 
- 7490 - остале стручне, научне и техничке делатности; 
- 4110 - разрада грађевинских пројеката; 
- 6831 - делатност агенција за некретнине; 
- 6810 - куповина и продаја властитих некретнина; 
- 6430 - поверенички фондови (трастови), инвестици-

они фондови и слични финансијски ентитети; 
- 6499 - остале непоменуте финансијске услуге, осим 

осигурања и пензијских фондова. 
 
У оквиру делатности Дирекција обавља следеће 

послове:  
1. Стручне послове урбанистичког планирања и 

пројектовања и то: 
- прати и проучава промене и појаве и промене у 

простору и насељу и обезбеђује обављање претходних 
радова за потребе припреме израде урбанистичке 
документације,  

- припрема, израђује и прати спровођење просторног 
и урбанистичких планова и пројеката,  

- израђује урбанистичко-техничке услове за потребе 
издавања локацијске дозволе. 
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- прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује 
податке од значаја за насеља и уређење простора и води 
информациону основу о простору и његовом уређењу 
на целој територији града,  

- припрема елементе за одлуке о изради 
урбанистичких планова и анализу критеријума за 
одређивање могућих карактеристика утицаја на 
животну средину.  

 
2. Припрема предлоге средњорочних и годишњих 

програма уређивања грађевинског земљишта:  
- врши све техничке, правне, финансијске, админи-

стративне и друге стручне послове за финансирање 
програма и прати њихову реализацију у складу са 
оствареним приходима,  

- врши стручне послове на усклађивању програма 
уређивања грађевинског земљишта са развојим 
програмима комуналне инфраструктуре у складу са 
Одлукама Скупштине града.  

 
3. Уређује грађевинско земљиште и врши послове 

организације, финаснирања и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре:  

- спроводи поступак прибављања грађевинског 
земљишта (решавање имовинско-правних односа, 
расељавање),  

- прибавља и израђује геолошке, геомеханичке, 
геодетске и друге подлоге,  

- организује извођење асанационих и других радова  
и рашчићавање земљишта од постојећих објеката и 
уређаја,  

- организује изградњу комуналних објеката и 
уређаја и врши послове стручног надзора.  

 
4. Израђује студије и анализе о економској 

оправданости уређивања грађевинског земљишта за 
локације које се уступају.  

 
5. Израђује све потребне подлоге и елаборате за 

уступање земљишта, утврђује елементе за формирање 
почетне цене земљишта које се уступа, припрема 
предлоге за расписивање конкурса.  

 
6. Стара се о заштити и рационалном коришћењу 

грађевинског земљишта.  
 
7. Врши послове организације, координације 

грађења и стручног надзора над изградњом објеката 
које се финаснирају средствима града и месних 
заједница, на основу Програма уређивања и одлука 
Градског већа..  

 
8. Израђује техничку документацију за објекте за 

потребе града и месних заједница, на основу Програма 
уређивања и одлука Градског већа.  

 
9. За потребе уређивања грађевинског земљишта 

покреће иницијативу за прибављање или отуђење 
непокретности према годишњем програму.  

 
10. Спроводи  одлуке које се односе на делатност и 

развој  јавних комуналних предузећа.  
  

11. Врши послове организације, изградње и 
реконструкције, одржавања, заштите, развоја и упра-
вљања локалним и некатегорисаним путевима  и 
улицама на подручју града.  

 
12. Врши технички преглед објекта.  
 
Обављање појединих стручних послова Дирекција 

може да уступи другом предузећу односно органи-
зацији која испуњава услове прописане Законом.  

 
Члан 7. 

 
Јавно предузеће може, поред делатности за чије је 

обављање основано, да обавља и друге делатности, ако 
за то испуњава услове предвиђене законом и ако то 
није у супротности са циљем и сврхом његовог 
оснивања, уз сагласност оснивача.  

Јавно предузеће не може променити своју 
делатност, седиште и пословно име, нити вршити 
статусне промене без сагласности оснивача.  

 
Члан 8. 

 
За оснивање и почетак рада Дирекције средства се 

обезбеђују из укупних средстава  која преузима од 
Фонда за грађевинско земљиште путеве и комуналне 
делатности и Завода за урбанизам и изградњу у 
Крушевцу, чији попис и процена чини саставни део ове 
Одлуке.  

 
Члан 9. 

 
Основни капитал Дирекције износи 1.000,00 динара 

који се уплаћује на рачун Дирекције код овлашћене 
пословне банке.  

 
Члан 10. 

 
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 11. 

 
За уређивање грађевинског земљишта, изградњу 

улица и путева, комуналних и других јавних објеката  и 
за друге намене утврђене у чл. 6. ове Одлуке град 
обезбеђује средства из:  

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,  
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,  
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- накнаде за коришћење комуналних  добара од 
општег интереса,  

- накнаде за изградњу, одржавање и коришћење  
локалних и некатегорисаних путева и улица,  

- средства самодоприноса,  
- других извора прихода у складу са Законом и 

другим прописима.  
Средства из става 1. овог члана Град преноси Ди-

рекцији под условима и по динамици утврђеној 
програмима и другим актима града.  

 
Члан 12. 

 
Дирекција може стицати приход и обављањем 

послова за трећа лица у складу са чл. 7. ове Одлуке.  
 

Члан 13. 
 
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор 

Јавног предузећа уз сагласност Скупштине града.  
Одлуком из става 1. овог члана 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 а по усвајању годишњег обрачуна.  

 
Члан 14. 

 
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 инве-
стиционих 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 15. 

 
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 реали-

зације 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. 
 
Градско веће даје сагласност на:  
-  инвестиционе одлуке, 
-  акт о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји 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 16. 

 
У случају поремећаја о пословању Дирекције, 

Скупштина града може предузети мере којима ће 
обезбедити услове за несметано функционисање 
Предузећа и то:  

 
1. Промену унутрашње организације Дирекције.  
 
2. Разрешење органа које именује и именовање 

привремених органа Дирекције.  
 
3. Ограничење права располагања појединим 

средствима у јавној својини. 
 
4. Друге мере којима ће обезбедити услове за 

несметано функционисање Дирекције и обављање 
делатности за које је Дирекција основана.  

Поремећајем у пословању, у смислу ове Одлуке 
сматра се поремећај у сталном, континуираном и 
квалитетном пружању услуга, поремећај у финанси-
јском пословању Дирекције, ненаменско коришћење 
средстава, непоступање по захтевима и смерницама 
оснивача и други поремећаји којима се угрожава 
пословање Дирекције и обављање делатности ради 
којих је основано.  

 
Члан 17. 

 
Градско веће  на предлог Надзорног одбора Јавног 

предузећа утврђује минимум процеса рада у случају 
штрајка. 
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Члан 18. 
 

Управљање у Дирекцији организује се као 
једнодомно. 

Органи Дирекције  су: Надзорни одбор и директор. 
 

Члан 19. 
 
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 20. 

 
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. да има 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 21. 

 
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 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 ацијама, 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  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 22. 

 
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. 
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Члан 23. 
 
Директора Дирекције именује Скупштина града 

Крушевца на основу спроведеног јавног конкурса, под 
условима утврђеним Законом и Статутом Дирекције, 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 Дирекције  траје 4 године. 
Директор Дирекције  заснива радни однос на 

одређено време. 
 

Члан 24. 
 
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 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;  
9) врши друге послове утврђене законом и Статутом 

Дирекције. 
 

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 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 27. 
 
Органи Дирекције и запослени дужни су да 

организују обављање делатгности на начин којим се 
осигурава безбедност на раду као и да спроводе 
потребне мере заштите на раду, безбедности имовине и 
заштите и унапређење животне средине у складу са 
Законом и Статутом.  

 
Члан 28. 

 
Јавно  предузеће је дужно да Скупштини града  подноси 

годишњи Извештај о пословању Јавног предузећа и друге 
извештаје по захтеву органа града.  

 
Члан  29. 

 
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива 

се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.  
За сваку календарску годину Јавно 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 Јавног предузећа, односно 
планирани начин покрића губитка; елементе за 
целовито сагледавање политике цена производа и 
услуга као и политике зарада и запослености у Јавном 
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 председика 
и чланова Надзорног одбора.  

  
Члан 30. 

 
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 31. 

 
Дирекција преузима сва средства, права и обавезе 

као и све раднике Фонда за грађевинско земљиште, 
путеве и комуналне делатности и Завода за урбанизам и 
изградњу  Крушевац.  
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Члан 32. 
 
Саставни део ове Одлуке је Одлука органа 

управљања Завода за урбанизам и изградњу број                  
01-2992 од 26.12.1996. године о припајању Дирекцији 
са свим средствима, правима и обавезама.  

 
Члан 33. 

 
Уписом Дирекције у регистар код надлежног 

привредног суда престају да постоје и бришу се из 
регистра Фонд за грађевинско земљиште, путеве и 
комуналне делатности и Завод за урбанизам и изградњу 
Крушевац.  

 
Члан 34. 

 
Предузеће ће ускладити своје опште акте, 

организацију и пословање у року од 30 дана од дана 
доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и 
изградњу“ ЈП Крушевац - Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 4/13“. 
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На основу члана 26.Одлуке о  изменама и допунама 

Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
"Водовод Крушевац" - Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" број 4/2013) и чл. 45. Пословника Скупшти-
не града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
1/2013 - Пречишћен текст), 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца, на 
седници одржаној дана 13.05.2013. године утврдила је 
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа "Водовод Крушевац"- Крушевац. 

Пречишћен текст  Одлуке о  оснивању Јавног 
комуналног предузећа "Водовод Крушевац" -  
Крушевац обухвата  Одлуку о  оснивању Јавног 
комуналног предузећа "Водовод Крушевац"- Крушевац 
- пречишћен текст који је  објављен у "Службеном 
листу града Крушевца" број 1/09, а који обухвата:  
Одлуку о  оснивању Јавног комуналног предузећа 
"Водовод Крушевац"- Крушевац објављену у 
"Службеном листу општине Крушевац" број 7/01, као  
и измене и допуне Одлуке објављене у "Службеном 
листу општине Крушевац" број 8/02 и 6/06 и 
"Службеном листу града Крушевца " број  14/08, 15/08,  
1/2009, 6/2011 и 4/2013. 

 
Пречишћен текст Одлуке објавити у  "Службеном 

листу града Крушевца". 
 

I Број:023-110/2013  Председник
Комисије за прописе, 
Марија Петковић, с.р.

 
 
 

О Д Л У К А 
 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД  КРУШЕВАЦ“  - 

КРУШЕВАЦ 
(Пречишћен текст) 

 
Члан 1.  

 
Овом Одлуком усклађује се Одлука о оснивању  

Јавног комуналног предузећа за водовод и канали-
зацију "Водовод Крушевац" - Крушевац ("Сл. лист 
града Крушевца"  бр. 1/09 - Пречишћен текст, 6/11 и 
4/13) са одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС" бр. 119/2012).  

 
Члан 2. 

 
Предузеће је основано и послује ради:  
- обезбеђивања трајног обављања комуналне дела-

тности пречишћавања и дистрибуције воде, пречишћа-
вања и одвођења атмосферских и отпадних вода за 
подручје града Крушевца; 

- развоја и унапређивања обављања делатности од 
општег интереса;  

- стицања добити;  
- остваривање других законом утврђених интереса.  
 

Члан 3. 
  

Предузеће је основано на неодређено време. Преду-
зеће послује у складу са Законом, овом Одлуком, 
добрим пословним обичајима и пословним моралом.  

 
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  
 

Члан 4. 
 

Предузеће послује под пословним именом: Јавно 
комунално предузеће за водовод и канализацију 
"Водовод Крушевац" - Крушевац.  

Скраћени назив пословног имена је ЈКП "Водовод  
Крушевац" Крушевац.  

Седиште предузећа је у Крушевцу, Ул. Душанова 
бр. 46.  

О промени назива и седишта предузећа одлучује 
Надзорни одбор Предузећа уз сагласност Скупштине 
града Крушевца.  

 
ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 5. 
 

Предузеће обавља претежну  делатност:  
 
36.00 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција 

воде. 
Предузеће обавља и следеће делатности: 
37.00 - уклањање отпадних вода; 
39.00 - санација рекултивација и др. услуге у 

области управљања отпадом заштита воде од загађења. 
Отклањање штетних последица, хаваријских загађи-
вања водних токова. Вршење санитарне заштите и 
дезинфекције водоводне мреже, резервоара, базена, 
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инсталација и других објеката водоснабдевања, као 
саставни део делатности, производње и прераде воде; 

71.20 - техничко испитивање и анализа  
 техничка и хемијска мерења, испитивања и анализе 

састава и чистоће воде; 
42.91 - изградња хидротехничких објеката 
изградња и реконструкција мањих објеката и 

постројења за заштиту од штетног дејства воде. 
Одржавање објеката и постројења за заштиту од 
штетног дејства воде; израда техничке документације; 

71.12 - инжењерске делатости и техничко саветовање 
пројектовање грађевинских и других објеката за 

нискоградњу, хидроградњу и водоснабдевање; 
71.11 - архитектонска делатност 
инжењеринг вођења пројеката и друге техничке 

активности везане за нискоградњу и хидроградњу; 
74.90 - остале стручне научне и техничке делатности 

геодетска истраживања, геодетско премеравање терена, 
хидрографско мерење, подземна мерења, премеравања 
граница и картографска и просторно информисање 
индустријска и грађевинска премеравања; 

42.21 - изградња цевовода; 
43.22 - постављање водоводних, канализационих, 

грејних и климатизованих система; 
42.91 - изградња хидротехничких објеката; 
43.11 - рушење објеката; 
43.99 - остали непоменути грађевински радови  
остали грађевински радови укључујући и специ-

јализоване специфичне и грубе грађевинске радове; 
33.12 - поправка машина; 
95.25 - поправка сатова и накита 
оправка и баждарење водомера и других судова за 

транспорт течности и гасова; 
01.11 - гајење жита, легуминоза и уљарица; 
01.13 - гајење поврћа, бостана, коренастих и 

кртоластих биљака; 
01.19 - гајење осталих једногодишњих и двогодиш-

њих биљака; 
01.28 - гајење зачинског ароматичног и лековитог 

биља; 
01.29 - гајење осталих вишегодишњих биљака; 
01.25 - гајење осталог дрвенастог, жбунастог и 

језграстог воћа; 
01.24 - гајење јабучастог и коштичавог воћа; 
01.30 - гајење садног материјала 
гајење воћних садница; 
45.11 - трговина аутомобилима и лаким моторним 

возилима; 
45.19 - трговина осталим моторним возилима; 
45.20 - одржавање и поправка мотор опремом за 

моторна возила; 
45.32 - трговина на мало деловима и опремом за 

моторна возила; 
46.71 - трговина на велико чврстим, течним, 

гасовитим горивима и сл. производима  
трговина производима за подмазивање и хлађење; 
46.43 -  трговина на велико електричним апаратима;  
46.73 - трговина на велико дрветом, грађевинским 

материјалом и санитарном опремом; 
46.74 - трговина на велико метално робом, инстала-

ционим материјалима, опремом и прибором за грејање; 
 
 

46.90 - неспецијализована трговина на велико  
трговина на велико гумама и пнеуматицима за 

моторна возила, као и трговина водомерима; 
46.51 - трговина на велико рачунарима, рачунарском 

опремом и софтверима; 
46.52 - трговина на велико електронским и телеко-

муникационим деловима и опремом; 
47.19 - остала трговина на мало 
продаја водомера; 
46.66 - трговина на велико осталим канцеларијским 

машинама и опремом; 
46.65 - трговина на велико канцеларијским намештајем; 
46.34 - трговина алкохолним и другим пићима. 

 
Члан 6. 

 
Поред делатности наведених у чл. 5. ове Одлуке, 

Предузеће може да обавља и друге делатности уз 
сагласност Скупштине града.  

 
Члан 7. 

 
Предузеће је дужно да квалитетно, благовремено, 

трајно и несметано пружа комуналне услуге корисни-
цима под утврђеним условима, односно да обавља 
комуналне делатности за које је организовано.  

За случај поремећаја у производњи и дистрибуцији 
хигијенски исправне воде услед више силе (хаварије, 
елементарних непогода, епидемија и сл.) испорука воде 
вршиће се према Плану за ванредне прилике.  

Предузеће је одговорно за функционалну исправ-
ност комуналних објеката, њихово одржавање и 
унапређивање.  

 
Члан 8. 

 
Градско веће на предлог Надзорног одбора 

Предузећа утврђује минимум процеса рада у случају 
штрајка. 

 
Члан 9. 

 
Средства за обављање и развој комуналне 

делатности, Предузеће обезбеђује из цена производа и 
комуналних услуга, дела накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта као и других извора у складу 
са Законом.  

 
Члан 10. 

 
Цене комуналних услуга Предузеће утврђује уз 

сагласност Градског већа града Крушевца, на основу 
елемената предвиђених Законом о комуналним 
делатностима.  

 
ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 11. 
 

Основни капитал Предузећа износи 1.000,00 динара 
који се уплаћује на рачун Предузећа код овлашћене 
пословне банке. 
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Члан 12. 
 
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 13. 

 
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 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. 

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

 
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Члан 14. 
 

Предузеће је дужно да делатност од општег 
интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује континуирано и квалитетно пружање услуга 
корисницима.  

 
Члан 15. 

 
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. 
  
Градско веће  даје сагласност на: 
 
-  одлуку о ценама услуга;  
-  акт о унутрашњој организацији и систематизацији 

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

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

  
Члан 16. 

 
У случају поремећаја у пословању Предузећа, 

Скупштина града може предузети мере којима ће 
обезбедити услове за несметано функционисање 
Предузећа, а нарочито:  

-  промену унутрашње организације Предузећа;  
- разрешење органа које именује и именовање 

привремених органа Предузећа, ограничење   права  
располагања појединим средствима  у јавној својини; 

- друге мере којима ће обезбедити услове за 
несметано функционисање Предузећа.  

Поремећајем у пословању у смислу ове Одлуке 
сматра се поремећај у сталном континуираном и 
квалитетном пружању услуга, поремећај у 
финансијском пословању Предузећа и други 
поремећаји којима се угрожава пословање Предузећа и 
обављање делатности ради којих је основано.  

 
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ У  
ПРАВНОМ ПРОМЕТУ  

 
Члан 17. 

 
Предузеће има својство правног лица и има право да 

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

Члан 18. 
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Предузеће одговора за своје обавезе целокупном 

својом имовином.  
 

Члан 19. 
 

Управљање у Предузећу организује се као 
једнодомно. 

Органи Предузећа  су: Надзорни одбор и директор. 
 

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. 

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 21. 

 
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. да има 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 22. 

 
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; 

- 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 23. 

   
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 и именује комисију за ревизију у складу са 
Законом; 

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 Законом, Статутом и 
одлуком оснивача; 

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

13) врши друге послове у складу са 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 24. 

 
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 25. 
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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 система-

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

Предузећа. 
 

Члан 26. 
 

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 27. 

 
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. 

 
 

УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ  
И ПОКРИЋЕ  ГУБИТАКА 
 

Члан 28. 
 

Добит Предузећа распоређује се:  
  
- за повећавање 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 29. 

 
Губитак Предузећа се покрива из средстава резерви 

Предузећа.  
 
 
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ  
 

Члан 30. 
 

Предузеће заступа и представља директор.  
 

Члан 31. 
 

Директор има право заступања према трећим 
лицима без ограничења.  

Директор може на основу пуномоћја пренети право 
за заступање Предузећа на друго лице.  

 
 
УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 
 

Члан 32. 
 

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 пред-
седника и чланова Надзорног одбора. 

 
 
ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ 
ИМОВИНЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  
СРЕДИНЕ  
 

Члан 33. 
 
Органи Предузећа и запослени дужни су да 

организују обављање делатности на начин којим се 
осигурава безбедност на раду као и да спроведе 
потребне мере заштите на раду, безбедности имовине и 
заштита и унапређења животне средине у складу са 
Законом и Статутом.   

 
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 
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здравље људи  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 35. 

 
Предузеће ће ускладити своје опште акте, орга-

низацију и пословање у року од 30 дана од дана 
доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  
оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод 
Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
4/13). 

 
 
 
 
 
 
 
255 
На основу члана 26.Одлуке о  изменама и допунама 

Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа  
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
"Градска топлана" Крушевац ("Сл. лист града 
Крушевца" број 4/2013) и чл. 45. Пословника 
Скупштине града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 1/2013- пречишћен текст), 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца, на 
седници одржаној дана 13.05.2013. године утврдила је 
Пречишћен текст Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије " Градска топлана " Крушевац.  

Пречишћен текст  Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије "Градска топлана" Крушевац - 
обухвата Одлуку о организовању Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије  "Градска топлана" Крушевац објављену у 
"Службеном листу општине Крушевац" број 1/02,  и 
измене и допуне Одлуке објављене у "Службеном 
листу општине Крушевац" број 8/02, 8/03, 6/06 и 
"Службеном листу града Крушевца" број  14/08, 15/08, 
1/2009, 7/2012 и 4/2013. 

 
Пречишћен текст Одлуке објавити у  "Службеном 

листу града Крушевца". 
 

I Број: 023-114/2013  Председник
Комисије за прописе,
Марија Петковић, с.р.

 
 
 
 
 

О Д Л У К А 

 
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ  ЕНЕРГИЈЕ 

„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КРУШЕВАЦ  
(Пречишћен текст) 

 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком усклађује се Одлука о организовању 
Јавног комуналног предузећа за производњу и ди-
стрибуцију топлотне енергије "Градска топлана" 
Крушевац ("Службени лист града Крушевца" бр.1/2009 
- пречишћен текст, 7/2012 и 4/2013) са одредбама 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" 
бр.119/2012) 

 
Члан 2. 

 
Предузеће је основано и послује ради:  
- обезбеђивања трајног обављања комуналне дела-

тности производње и дистрибуције топлотне енергије; 
- развоја и унапређења обављања делатности од 

општег интереса; 
- стицања добити; 
- остваривање других Законом утврђених интереса.  
 

Члан 3. 
 

Предузеће је основано на неодређено време. 
Предузеће послује у складу са Законом, овом Одлуком 
добрим пословним обичајима и пословним моралом.  

 
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Члан 4. 
 

Предузеће послује под пословним именом: Јавно 
комунално предузеће за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије "Градска топлана" Крушевац.  

Скраћени назив пословног имена  је: ЈКП "Градска 
топлана" Крушевац.  

Седиште Предузећа је у Крушевцу, ул. Јасички пут 
бб.  

О промени назива и седишта Предузећа одлучује 
Надзорни одбор предузећа уз сагласност Скупштине града.  

 
ДЕЛАТНОСТ  

 
Члан 5. 

 
Предузеће обавља претежну делатност:  
35.30 - снабдевање паром и климатизација.  
 

Члан 6. 
 

Предузеће може поред делатности за чије је 
обављање основано да обавља и друге делатности за 
које је регистровано уз сагласност оснивача.  

Члан 7. 
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Предузеће је дужно да квалитетно, благовремено, 

трајно и несметано пружа комуналне услуге 
корисницима под утврђеним условима, односно да 
обавља комуналне делатности  за које је организовано.  

За случај поремећаја у производњи и дистрибуцији 
топлотне енергије услед више силе (хаварије, 
елементарних непогода и др.) испорука толотне 
енергије вршиће се према Плану за ванредне прилике.  

Предузеће је одговорно за функционалну исправ-
ност комуналних објеката, њихово одржавање и 
унапређивање.  

 
Члан 8. 

 
Градско веће на предлог Надзорног одбора Јавног 

предузећа утврђује минимум процеса рада у случају 
штрајка. 

 
Члан 9. 

 
Средства за обављање и развој комуналне 

делатности, Предузеће обезбеђује из цена производа и 
комуналних услуга, дела накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта као и других извора у складу 
са Законом.  

 
Члан 10. 

 
Цене комуналних услуга Предузеће утврђује уз 

сагласност Градског већа, на основу елемената 
предвиђених Законом о комуналним делатностима.  

 
ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 11. 

 
Основни капитал Предузећа износи 1.000,00 динара  

који се уплаћује на рачун Предузећа  код овлашћене 
пословне банке. 

 
Члан 12. 

 
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 13. 

 
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. 

 
ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА  
 

Члан 14. 
 

Предузеће је дужно да делатност од општег 
интереса за коју је основано обавља на  начин којим се 
обезбеђује континуирано и квалитетно одржавање 
услуга корисницима.  

 
Члан 15. 

 
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; 
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- одлуку о расподели добити, односно начину 
покрића губитка и 

- акт о оснивању зависног друштва 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 16. 

 
У случају поремећаја у пословању Предузећа, 

Скупштина града може предузети мере којима ће 
обезбедити услове за несметано функционисање 
Предузећа а нарочито:  

-  промену унутрашње организације Предузећа;  
- разрешење органа које именује и именовање 

привремених органа Предузећа; 
-  ограничење   права  располагања појединим 

средствима  у јавној својини; 
- друге мере којима ће обезбедити услове за 

несметано функционисање Предузећа.  
Поремећајем у пословању у смислу ове Одлуке 

сматра се поремећај у сталном, континуираном и 
квалитетном пружању услуга, поремећај у 
финансијском пословању Предузећа и други 
поремећаји којима се угрожава пословање Предузећа и 
обављање делатности ради којих је основано.  

 
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  
У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ  
 

Члан 17. 
 

Предузеће има својство правног лица и има право да 
у правном промету закључује уговоре и друге правне 
послове као и да предузима друге правне радње у 
оквиру своје делатности и из тих односа преузима 
права и обавезе.  

 
Члан 18. 

 
Предузеће одговара за своје обавезе целокупном 

својом имовином.  
 
ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 19. 
 

Управљање у Предузећу организује се као 
једнодомно. 

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор. 
 

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.  

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 21. 

 
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. да има 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 22. 

 
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 пословањ; 

- 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 23. 

 
Надзорни одбор: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве 

Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
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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 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  Законом, Статутом и 
одлуком оснивача; 

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

13) врши друге послове у складу са 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 24. 

 
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 25. 
 

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 26. 

 
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 27. 

 
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. 

 
УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ  
И ПОКРИЋЕ  ГУБИТАКА 
 

Члан 28. 
 

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 29. 

 
Губитак Предузећа се покрива из средстава резерви 

Предузећа.  
 
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ  
 

Члан 30. 
 

Предузеће заступа и представља директор.  
 

Члан 31. 
Директор има право заступања према трећим 

лицима без ограничења.  
Директор може на основу пуномоћја пренети право 

за заступање Предузећа на друго лице.  
УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 
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Члан 32. 

 
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. 

 
ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ 
ИМОВИНЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  
СРЕДИНЕ  
 

Члан 33. 
 
Органи Предузећа и запослени дужни су да 

организују обављање делатности на начин којим се 
осигурава безбедност на раду као и да спроведе 
потребне мере заштите на раду, безбедности имовине и 
заштита и унапређења животне средине у складу са 
Законом и Статутом.   

                                          
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 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 35. 

 
Предузеће ће ускладити своје опште акте, 

организацију и пословање у року од 30 дана од дана 
доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

организовању Јавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
„Градска топлана“ Крушевац („Сл. лист града 
Крушевца“ бр. 4/13). 
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На основу члана 27. Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
"Крушевац" Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца" број 4/2013) и члана 45. Пословника 
Скупштине града ("Сл. лист града Крушевца" бр. 
1/2013 - Пречишћен текст), 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца на 
седници одржаној дана 13.05.2013. године утврдила је 
Пречишћен текст Одлуке о организовању Јавног кому-
налног предузећа  " Крушевац" -  Крушевац. 

Пречишћен текст Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа "Крушевац"- Крушевац обухвата 
Одлуку о организовању Јавног комуналног предузећа 
"Крушевац"- Крушевац - пречишћен текст  објављен у 
"Службеном листу града  Крушевца "број 1/09, који 
обухвата: Одлуку о организовању Јавног комуналног  
предузећа "Крушевац" - Крушевац објављену у 
"Службеном листу општине Крушевац"број 1/02, као  и 
измене и допуне Одлуке објављене у "Службеном 
листу општине Крушевац"број 8/02, 8/03, 6/06 и 
"Службеном листу града Крушевца" број  14 /08,15/08, 
1/2009, 1/2010, 6/2011 и 4/2013. 

 
Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 

листу града Крушевца".  
 

I Број: 023-113/2013                              Председник  
                                                  Комисије за прописе 

                                                  Марија Петковић, с.р. 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
 

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „КРУШЕВАЦ“ КРУШЕВАЦ  

(Пречишћен текст) 
 
 

УДВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком усклађује се Одлука о организовању 
Јавног комуналног предузећа  „Крушевац“  Крушевац 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 1/09 - Пречишћен 
текст и 1/2010 и 6/2011 и 4/2013) са одредбама Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.119/2012). 

 
Члан 2. 
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Предузеће је основано и послује ради:  
- обезбеђивања трајног обављања комуналне 

делатности одржавања чистоће, уређења и одржавања 
паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање 
јавних површина у граду, одржавање депонија, уређење, 
одржавање гробља и сахрањивање и кафилеријске 
делатности (организовано сакупљање и нешкодљиво 
уклањање животињских лешева, хватање и збрињавање 
напуштених животиња и уништавање паса и мачака 
луталица на хуман начин  и одржавање јавне расвете и 
обављања послова дезинфекције, дезинсекције и дера-
тизације); 

- развоја и унапређивања обављања делатности од 
општег интереса;  

- стицања добити;  
- остваривање других законом утврђених интереса.  
 

Члан 3. 
 

Предузеће је основано на неодређено време. 
Предузеће послује у складу са Законом, овом Одлуком 
добрим пословним обичајима и пословним моралом.  

 
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Члан 4. 
 

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. 

 
ДЕЛАТНОСТ  

 
Члан 5. 

 
Предузеће обавља претежну делатност: 
38.11 - сакупљање отпада који није опасан 
Предузеће обавља и следеће делатности: 
01.19 - гајење осталих једногодишњих и двого-

дишњих биљака, 
01.24 - гајење јабучастог и коштичавог воћа, 
01.28 - гајење зачинског, ароматичног и лековитог 

биља, 
01.29 - гајење осталих вишегодишњих биљака, 
01.30 - гајење садног материјала, 
01.61 - услужне делатности у гајењу усева и засада, 
02.10 - гајење шума и остале шумске делатности, 
02.20 - сеча дрвећа, 
20.15  - производња вештачких ђубрива и азотних је-

дињења, 
23.70  - сечење, обликовање и обрада камена, 
38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан, 
38.31 - демонтажа олупина, 
38.32 - поновна употреба разноврсних материјала, 

39.00 - санација, рекултивација и друге услуге у 
области управљања отпадом, 

41.20 - изградња стамбених и нестамбених зграда, 
42.99 - изградња осталих непоменутих грађевина, 
43.12 - припремна градилишта, 
43.21 - постављање електричних инсталација, 
43.31 - малтерисање, 
43.33 - постављање подних и зидних облога, 
43.44 - бојење и застакљивање, 
43.39 - остали завршни радови, 
43.91 - кровни радови, 
43.99 - остали непоменути специфични грађевин-ски 

радови, 
45.20  - одржавање и поправка моторних возила, 
46.22  - трговина на велико цвећем и садницама, 
46.77  - трговина на велико отпацима и остацима, 
46.90  - неспецијализована трговина на велико, 
47.19  - остала трговина на мало у неспецијализова-

ним продавницама, 
47.76 - трговина на мало цвећем, садницама, семе-

њем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне 
љубимце у специјализованим продавницама, 

47.79 - трговина на мало половном робом у про-
давницама, 

47.91 - трговина на мало посредством поште или 
преко интернета, 

49.41 - друмски превоз терета, 
49.42 - услуге пресељења, 
52.21 - услужне делатности у копненом саобраћају, 
55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак, 
58.11 - издавање књига, 
58.19  - остала издавачка делатност, 
73.11 - делатност рекламних агенција, 
74.20 - фотографске услуге, 
75.00 - ветеринарска делатност, 
77.21 - изнајмљивање и лизинг опреме за рекреаци-

ју и спорт, 
77.29  - изнајмљивање и лизинг осталих предмета за 

личну употребу,  
81.21  -  услуге редовног чишћења зграда, 
81.22  - услуге осталог чишћења зграда и опреме, 
81.29  - услуге осталог чишћења, 
81.30  - услуге уређења и одржавања околине, 
82.30  - организовање састанака и сајмова, 
94.11 - делатности пословних удружења и удружења 

послодаваца, 
94.12  - делатности струковних удружења, 
94.99 - делатност осталих организација на бази учла-

њења, 
96.03 - погребне и сродне делатности, 
96.09 - остале непоменуте личне услужне делатности 
42 11 - изградња путева и аутопутева (која обухвата 

бојење и обележавање  ознака на путевима и постав-
љање ограда и саобраћајних ознака), 

16 29 - производња разних делова од дрвета, 
32 99 - производња осталих предмета. 
 

Члан 6. 
 

Предузеће може поред делатности за чије обављање 
је основано да обавља и друге делатности за које је 
регистровано уз сагласност оснивача.  
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Члан 7. 
 

Предузеће је дужно да квалитетно, благовремено, 
трајно и несметано пружа комуналне услуге 
корисницима под утврђеним условима, односно да 
обавља комуналне делатности за које је организовано.  

Предузеће је одговорно за функционалну исправност 
комуналних објеката, њихово одржавање и унапре-
ђивање.  

 
Члан 8. 

 
Градско веће на предлог Надзорног одбора Јавног 

предузећа утврђује минимум просеца рада у случају 
штрајка.  

 
Члан 9. 

 
Средства за обављање и развој комуналне 

делатности, Предузеће обезбеђује из цена производа и 
комуналних услуга, дела накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта као и других извора у складу 
са законом.  

 
Члан 10. 

 
Цене комуналних услуга Предузеће утврђује уз 

сагласност Градског већа, на основу елемената 
предвиђених Законом о комуналним делатностима.  

 
 
ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 11. 
 
Основни капитал Предузећа износи 1.000,00 динара 

који се уплаћује на рачун Предузећа код овлашћене 
пословне банке.   

 
Члан 12. 

 
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 13. 

 
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 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. 

 
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА  
 

Члан 14. 
 

Предузеће је дужно да делатност од општег 
интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује континуирано и квалитетно пружање услуга 
корисницима.  

 
Члан 15. 

 
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. 
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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 16. 

 
У случају поремећаја у пословању Предузећа, 

Скупштина града може предузети мере којима ће 
обезбедити услове за несметано функционисање 
Предузећа а нарочито:  

- промену унутрашње организације Предузећа,  
- разрешење органа које именује и именовање 

привремених органа Предузећа,  
- ограничење права располагања појединим сред-

ствима у јавној својини,  
- друге мере којима ће обезбедити услове за 

несметано функционисање Предузећа.  
 
Поремећајем у пословању у смислу ове Одлуке 

сматра се поремећај у сталном, континуираном и 
квалитетном пружању услуга, поремећај у финансиј-
ском пословању Предузећа и други поремећаји којима 
се угрожава пословање Предузећа и обављање делатно-
сти ради којих је основано.  

  
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  
У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ  
 

Члан 17. 
 

Предузеће има својство правног лица и има право да 
у правном промету закључује уговоре и друге правне 
послове као и да предузима друге правне радње у 
оквиру своје делатности и из тих односа преузима 
права и обавезе.  

 
Члан 18. 

 
Предузеће одговара за своје обавезе целокупном 

својом имовином.  
 
ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 19. 
 

Управљање у Предузећу организује се као једнодомно. 
Органи Предузећа  су: Надзорни одбор и директор. 
 

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. 

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 21. 

 
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. да има 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 22. 

 
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 23. 

 
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; 
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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 Законом, Статутом и 
одлуком оснивача; 

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

13) врши друге послове у складу са  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 24. 

 
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 25. 
  

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 26. 

 
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 27. 

 
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. 

 
УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ  
И ПОКРИЋЕ  ГУБИТАКА 
 

Члан 28. 
 

Добит Предузећа распоређује се:  
- за повећавање 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 29. 

 
Губитак Предузећа се покрива из средстава резерви 

Предузећа.  
 
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ  
 

Члан 30. 
 

Предузеће заступа и представља директор.  
 

Члан 31. 
 

Директор има право заступања према трећим 
лицима без ограничења.  

Директор може на основу пуномоћја пренети право 
за заступање Предузећа на друго лице.  

 
 
УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 
 

Члан 32. 
 

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 
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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. 

 
ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ 
ИМОВИНЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  
СРЕДИНЕ  
 

Члан 33. 
 
Органи Предузећа и запослени дужни су да 

организују обављање делатности на начин којим се 
осигурава безбедност на раду као и да спроведе 
потребне мере заштите на раду, безбедности имовине и 
заштита и унапређења животне средине у складу са 
Законом и Статутом.   

 
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  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 35. 

 
Предузеће ће ускладити своје опште акте, 

организацију и пословање у року од 30 дана од дана 
доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
организовању Јавног комуналног предузећа 
„Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“ бр. 
4/13). 
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На основу члана 22. Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни 
центар" Крушевац ("Службени лист града Крушевца" 
бр.1/09 - пречишћен текст, 2/2010, 6/2011 и 4/2013) и 
чл. 45. Пословника Скупштине града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца" бр. 1/2013 - Пречишћен текст) 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца на 
седници одржаној дана 13.05.2013. године утврдила је 
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Пословни центар" Крушевац. 

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа "Пословни центар" Крушевац обухвата 
Одлуку о оснивању Јавног предузећа "Пословни 
центар" Крушевац - пречишћен текст  објављен у 
"Службеном листу града Крушевца" број 1/09 који 
обухвата: Одлуку о оснивању Јавног предузећа 
"Пословни центар" Крушевац објављену у  
"Службеном листу општине Крушевац" број 6/02,  
измене и допуне Одлуке објављене у "Службеном 
листу општине Крушевац" број 6/06 и "Службеном 
листу града Крушевца" број 14/08, 15/08, 1/2009, 
2/2010, 6/2011 и 4/2013. 

 
Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 

листу града Крушевца" 
 

I број:023-111/2013 Председник
Комисије за прописе, 
Марија Петковић, с.р. 

 
 
 

О Д Л У К А 
 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 
„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР“ КРУШЕВАЦ 

(Пречишћен текст) 
 
   
 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
       

Члан 1. 
 
Овом Одлуком усклађује се Одлука о оснивању 

Јавног  предузећа „Пословни центар“ Крушевац 
(„Службени лист града Крушевца“ бр.1/09 - пречишћен 
текст, 2/2010, 6/2011 и 4/2013) са одредбама Закона о 
јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012). 

 
Члан 2. 

 
Јавно предузеће „Пословни центар“ Крушевац (у 

даљем тексту: Предузеће) је основано и послује ради:  
- управљања 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;  

- трајног обављања комуналне делатности уређења и 
одржавања пијаца и пружања услуга на њима;  

- трајног обављања комуналне делатности уређења и 
одржавања јавног простора за паркирање возила;  

- развоја и унапређења делатности од општег 
интереса;  
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- стицања добити, и  
- остваривања другог Законом утврђеног интереса 

града Крушевца.  
Управљање овим простором у смислу ове Одлуке 

јесте његово давање у закуп, одржавање, обнављање и 
извршавање законских и других обавеза у вези са том 
имовином.  

 
Члан 3. 

 
Предузеће је основано на неодређено време. 

Предузеће послује у складу са законом, овом Одлуком, 
добрим пословним обичајима и пословним моралом.  

 
Члан 4. 

 
Предузеће послује под пословним именом: Јавно 

предузеће за управљање  пословним простором и 
пијацама  „Пословни центар“ Крушевац.  

Скраћени назив пословног имена  је „Пословни 
центар“ Крушевац - ЈП.  

Седиште предузећа је у Крушевцу Трг Косовских 
јунака бр. 6.  

 
ДЕЛАТНОСТ, ПОСЛОВАЊЕ И РАСПОДЕЛА 

ДОБИТИ 
 

Члан 5. 
 

Предузеће обавља претежну делатност: 
- управљање и издавање пословних зграда и 

пословних 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 дуванским 

производима на тезгама и пијацама; 
47.82 - трговина на мало текстилом, оделом и обућом на 

тезгама и пијацама; 
47.89 - трговина на мало осталом робом на тезгама и 

пијацама; 
56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељ-

ских 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 саветовање.  

Члан 6. 
 

Критеријуми, начин и поступак издавања у закуп 
пословног простора, начин утврђивања закупнине за 
пословни простор, промет на пијацама и начин 
пружања услуга на њима као и уређивање и одржавање 
паркиралишта уређују се посебном одлуком 
Скупштине града.  

 
Члан 7. 

 
Средства за обављање делатности, Предузеће 

обезбеђује из цена услуга, закупнине за пословни 
простор на пијацама чији је корисник Предузеће и из 
дела закупнине  за пословни простор чији је корисник 
град Крушевац.  

  
Члан 8. 

 
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива 

се на дугорочном и средњорочном плану  рада и 
развоја.  

За сваку календарску годину Јавно предузеће 
доноси 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 Јавног предузећа,односно 
планирани начин покрића губитка Предузећа; елементе 
за целовито сагледавање политике цена производа и 
услуга као и политике зарада и запослености у Јавном 
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 коришћења средстава за помоћ, спортске 
активности, пропаганду и репрезентацију као и 
критеријуме за одређивање накнаде за рад председника 
и чланова Надзорног одбора.   

 
Члан 9. 

 
Добит Предузећа се распоређује на: 
- део за обнављање резерве Предузећа,  
- део за унапређење рада Предузећа,  
- део за буџет града 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 10. 

 
Губитак Предузећа се покрива из средстава резерви 

Предузећа.  
 

Члан 11. 
 

Предузеће је дужно да уз сагласност Градског већа 
утврди и обезбеди минимум процеса рада у случају 
штрајка запослених.  

Члан 12. 
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У случају поремећаја у пословању Предузећа, 
Скупштина града, односно Градско веће може 
предузети Законом предвиђене мере за несметано 
функционисање  Предузећа.  

Поремећајем у пословању сматра се поремећај у 
редовном, квалитетном пружању појачаних услуга и 
поремећај у финансијском пословању Предузећа.  

 
Члан 13. 

 
Предузеће има својство правног лица и има право да 

у правном промету иступа у своје име и за свој рачун, а 
када се ради о издавању пословног простора изван 
пијаца у закуп, у своје име, а за рачун града Крушевца.  

 
Члан 14. 

 
Предузеће одговара за обавезе целокупном својом 

имовином.  
 
 

ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 15. 
 
Основни уписани капитал Предузећа износи 

125.127.803,97 динара. 
 

Члан 16. 
 
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 17. 

 
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 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 18. 

 
Пословни простор изван пијаца којима управља 

Предузеће не чини имовину Предузећа.  
Списак пословног простора из става 1. овог члана 

води се код Одељења за стамбено-комуналне и 
имовинско правне послове Градске управе и саставни је 
део ове Одлуке.  

Предузеће не може предузимати било какве радње 
везане за отуђење и оптерећење пословног простора из 
става 1. овог члана.  

Градско веће може ради обезбеђивања радног 
простора за органе града, да утврди да Предузеће 
престаје да управља одређеним пословним простором, 
као и да преузима управљање новоприбављеним  
пословним простором.  

 
 
ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 19. 
  
Управљање у Предузећу организује се као једно-

домно. 
Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор. 
 

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.           

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 21. 

 
За председника и чланове Надзорног одбора именује 

се лице које испуњава следеће услове: 
1. да је пунолетно и пословно способно; 
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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. да има најмање три године искуства на руко-
водећем 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 22. 

 
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; 

- 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 23. 

  
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 саглас-

ност 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 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 Законом, Статутом и 
одлуком оснивача; 

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

13) врши друге послове у складу са 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 24. 

 
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 25. 
 

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 пре-

дузима 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 систе-

матизацији радних места уз сагласност Надзорног 
одбора. 

9) врши друге послове утврђене законом и Статутом 
Предузећа. 

 
Члан 26. 

 
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 27. 
 

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 28. 

 
Предузеће заступа и представља директор.  
Директор може дати писано пуномоћје другом лицу 

ради закључења одређеног уговора, заступања у 
правном послу и предузимања друге правне радње.  

 
Члан 29. 

 
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; 

- 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. 
 
Градско веће  даје сагласност на: 
-  одлуку о ценама комуналних услуга;  
-   инвестиционе одлуке; 
-  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. 

 
 
 
 
 

ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 30. 
 

Општи акти Предузећа су Статут, Правилник, 
програм и Одлука којом се на општи начин уређују 
одређена питања.  

Статут је основни општи акт Предузећа.  
Други општи акти Предузећа морају бити у 

сагласности са Статутом.  
 

Члан 31. 
 
Предузеће ће ускладити своје опште акте, 

организацију и пословање у року од 30 дана од дана 
доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Пословни центар“ 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“ бр. 4/13). 
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На основу члана 18. Одлуке  о оснивању Јавног 

предузећа "Аеродом Росуље" Крушевац ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст, 6/11 
и 4/13) и чл. 45. Пословника Скупштине града 
Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" бр. 1/13 -  
Пречишћен текст), 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца, на 
седници одржаној дана 13.05.2013. године утврдила је 
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа  
"Аеродом Росуље" Крушевац. 

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа "Аеродом Росуље" Крушевац обухвата: 
Одлуку о оснивању Јавног предузећа "Аеродом Росуље" 
Крушевац - пречишћен текст који је објављен у "Сл. 
листу града Крушевца" број 1/09, а који обухвата:  
Одлуку о оснивању Јавног  предузећа "Аеродром 
Росуље" - Крушевац објављену у "Службеном листу 
општине Крушевац" број 3/95 и измене и допуне Одлуке 
објављене у "Службеном листу општине Крушевац"број 
6/06 и "Службеном листу града Крушевца" број 14/08, 
15/08, 1/09, 6/11 и 4/13. 

Пречишћен текст Одлуке објавити у  "Службеном 
листу града Крушевца". 

 
I Број: 023-112/2013  Председник

Комисије за прописе,
Марија Петковић, с.р.

 
 
 

О Д Л У К А 
 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„АЕРОДРОМ РОСУЉЕ“ КРУШЕВАЦ  

(Пречишћен текст) 
 

Члан 1.  
 
Овом Одлуком усклађује се Одлука о оснивању 

Јавног предузећа за обављање аеродромских услуга 



 14.05.2013.                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 5                                       245 
 

 

"Аеродром Росуље" Крушевац ("Службени лист града 
Крушевца" бр. 1/09 - Пречишћен текст, 6/11 и 4/13) са 
одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник 
РС" бр. 119/2012). 

 
Члан 2. 

 
Јавно Предузеће послује под пословним именом 

Јавно предузеће "Аеродром Росуље" - Крушевац, са 
потпуном одговорношћу.  

Скраћени назив пословног имена је ЈП "Аеродом 
Росуље" Крушевац са ПО.  

Седиште Јавног предузећа је у Крушевцу, Трг 
Косовских јунака број 6.  

 
Члан 3. 

 
Предузеће обавља претежну делатност: 
52.23 - услужне делатности у ваздушном саобраћају.  
Предузеће обавља и следеће делатности: 
51.10 - ваздушни превоз путника; 
52.24 - манипулација теретом; 
52.10 - складиштење; 
79.11 - делатност путничких агенција; 
52.29 - остале пратеће делатности у саобраћају; 
49.31 - градски и приградски копнени превоз путника; 
49.32 - такси превоз; 
49.39 - остали превоз путника у копненом саобраћају; 
49.41 - друмски превоз терета; 
46.14 - посредовање у продаји машина, индустријске 

опреме, бродова и авиона; 
46.17 - посредовање у продаји хране, пића и дувана; 
46.52 - трговина на велико електронским и теле-

комуникационим деловима и опремом; 
47.11 - трговина на мало у неспецијализованим про-

давницама, претежно храном,пићима и дуваном; 
47.19 - остала трговина на мало у неспецијализо-

ваним продавницама; 
47.25 - трговина на мало пићима у специјализованим 

продавницама; 
47.26 - трговина на мало производима од дувана у 

специјализованим продавницама; 
47.75 - трговина на мало козметичким и тоалетним 

производима у специјализованим  продавницама; 
55.10 - хотели и сличан смештај; 
55.90 - остали смештај; 
56.10 - делатности ресторана и покретних угости-

тељских објеката; 
56.30 - услуге припремања и послуживања пића; 
56.29 - остале услуге припремања и послуживања хране; 
56.21 - кетеринг; 
77.35 - изнајмљивање и лизинг опреме за ваздушни 

транспорт; 
82.30 - организовање састанака и сајмова; 
73.11 - делатност рекламних агенција; 
70.10 - управљање економским субјектом. 
   
Делатност Јавног предузећа је пружање аеродро-

мских услуга за спортске, туристичке и привредне 
потребе.  

Јавно предузеће може обављати и друге делатности 
одређене Статутом.  

 

Члан 4. 
 

Основни уписани капитал Јавног предузећа износи 
71.000,00 динара. 

   
Члан 5. 

 
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 Јавног предузећу и 
права по основу тих удела или акција. 

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

 
Члан 6. 

 
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. 

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 7. 

 
Јавно предузеће стиче средства за обављање своје 

делатности:  
- пружањем аеродромских и других услуга,  
- из буџета града,  
- улагањем средстава физичких и правних лица и  
- из других извора.  
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Члан 8. 
 

  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; 

- одлуку о дугорочном задужењу; 
- одлуку о расподели добити, односно начину 

покрића губитка, и 
- акт о оснивању зависног друштва 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 9. 

 
Управљање у јавном предузећу организује се као 

једнодомно. 
Органи Предузећа  су: Надзорни одбор и директор. 

 
Члан 10. 

 
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 11.  
 

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. да  има 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 12. 

 
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, 

- 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 13. 

 
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; 
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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 Законом, Статутом и 
одлуком оснивача; 

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

13) врши друге послове у складу са Законом, 
Статутом и прописима којима се уређује правни поло-
жај привредних друштава. 

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

 
Члан 14. 

 
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. 
 
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 систе-

матизацији радних места уз сагласност Надзорног 
одбора. 

9) врши друге послове утврђене законом и Статутом 
Предузећа. 

 
Члан 16.  

 
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. 

 
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. 

 
Статутом Јавног предузећа ближе се уређује 

делатност, делокруг рада, надлежност органа, 
заступање и представљање и друга питања од значаја за 
пословање јавног предузећа.  

 
Члан 19. 

  
Добит Предузећа распоређује се за: 
- повећање основног капитала, 
- 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 20. 

 
Губитак Предузећа се покрива из средстава резерви 

Предузећа. 
 

Члан 21. 
 
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 
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и критеријуме за одређивање накнаде за рад  пред-
седника и чланова Надзорног одбора. 

 
Члан 22. 

 
Даном уписа у судски регистар Јавно предузеће 

почиње са радом.  
Статут јавног предузећа донеће Управни одбор у 

року од 30 дана од дана уписа у судски регистар а 
именовање директора у року од 60 дана од дана 
доношења Статута. 

  
Члан 23. 

 
До усвајања Статута и других аката јавног 

предузећа привремени директор ће доносити 
појединачна акта у складу са овом Одлуком и Законом. 

 
Члан 24. 

 
Органи Предузећа и запослени дужни су да 

организују обављање делатности на начин којим се 
осигурава безбедност на раду као и да спроводе 
потребне мере заштите на раду, безбедност имовине и 
заштиту и унапређење животне средине у складу са 
Законом и Статутом. 

 
Члан 25. 

 
Предузеће ће ускладити своје опште акте, 

организацију и пословање у року од 30 дана од дана 
доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Аеродром Росуље“ 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“ бр. 4/13). 
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На основу члана 21. Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о оснивању Јавног предузећа Радио телевизија 
Крушевац ("Сл. лист града Крушевца" број 4/2013) и 
члана 45. Пословника Скупштине града ("Сл. лист 
града Крушевца" бр. 1/2013- Пречишћен текст), 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца, на 
седници одржаној дана 13.05.2013. године утврдила је 
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
Радио телевизија Крушевац. 

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Радио телевизија Крушевац обухвата Одлуку 
о оснивању Јавног предузећа Радио телевизија 
Крушевац – Пречишћен текст који је објављен у 
"Службеном листу града Крушевца" број 1/09 који 
обухвата: Одлуку о оснивању Јавног предузећа Радио 
телевизија "Победа" Крушевац, која је објављена у "Сл. 
лист општине Крушевац" број 13/91, Одлуку о 
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
Радио телевизија "Победа" Крушевац са Законом о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса, која је објављена у "Сл. листу општине 
Крушевац" број 7/01, Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Радио телевизија 
"Победа" Крушевац, која је објављена у "Сл. листу 

општине Крушевац" број 5/02, Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Радио 
телевизија "Победа" Крушевац, која је објављена у "Сл. 
листу општине Крушевац" број 8/03, Одлуку о 
изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Радио телевизија "Победа" Крушевац, која је 
објављена у "Сл. листу општине Крушевац" број 3/06, 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Радио телевизија Крушевац, која је 
објављена у "Сл. листу општине Крушевац" број 4/07 и 
Одлуку о усклађивању Одлука Скупштине општине 
Крушевац, која је објављена у "Сл. листу града 
Крушевца" број 14/08 и 15/08, 1/2009 6/2011 и 4/2013. 

 
Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 

листу града Крушевца". 
 

I Број:023-115/2013             Председник 
                                            Комисије за прописе, 
                                             Марија Петковић, с.р. 

 
 
 
 

О Д Л У К А 
 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО 
ТЕЛЕВИЗИЈА  КРУШЕВАЦ 

(Пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
 

Скупштина града Крушевца оснива Јавно предузеће 
Радио телевизија Крушевац (у даљем тексту: РТК) ради 
емитовања радио-информативног и локално-телевизи- 
јског програма. 

 
Члан 2. 

 
Овом Одлуком усклађује се Одлука о оснивању 

Јавног предузећа Радио телевизија Крушевац 
("Службени лист града Крушевца" бр.1/09 - Пречишћен 
текст и 6/11) са одредбама Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС" бр.119/2012).  

 
Члан 3. 

 
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 4. 
 

Делатност РТК је:  
6010 - производња и емитовање радијског програма  
6020 - производња и емитовање телевизијског про-

грама  
РТК обавља и друге делатности: економско- 

пропагандне, рекламне, комерцијалне, финансијске         
делатности као и пружање услуга у туризму, угости-
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тељству, трговини, техничким и другим областима (према 
Одлуци о јединственој класификацији делатности). 

Делатност предузећа не може се мењати без 
сагласности оснивача. 

 
Члан 5. 

 
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 6. 

 
У обављању своје делатности РТК утврђује 

нестраначки конципирану оријентацију радија и  
телевизије. 
 

Члан 7. 
 

РТК  за остваривање своје делатности у складу са 
Законом стиче средства: 

 
- продајом производа и услуга на тржишту, 
- непосредно од корисника, 
- са посебног рачуна буџета града, 
- других извора. 
 

Члан 8. 
 

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 9. 

 
Основни уписани капитал Предузећа износи 

25.765.922,00 динара.  
Структура процењеног капитала је 100% државна. У 

поступку приватизације РТК, приватизоваће се 70% 
државног капитала. 

  РТК ће, после извршене продаје капитала, донети 
Одлуку о промени облика организовања у друштво 
капитала, у складу са чланом 59. Закона о привати-
зацији. 

 
Члан 10. 

 
Имовина предузећа се може приватизовати у складу 

са законом и одлуком оснивача. 
 
 

Члан 11. 
 

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 

најповољнијим тржишним условима спроведе поступак 
јавне набавке, у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке.  

 
Члан 12. 

 
Управљање у РТК организује се као једнодомно.  
Органи РТК су: Надзорни одбор и директор. 

 
Члан 13. 

 
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 14. 
 
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;  
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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 15. 

 
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,   

• 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 16. 

 
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 саглас-

ност 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 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  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 17. 

 
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 18. 

 
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 19. 
 

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, оснивач-

ким актом и Статутом Јавног предузећа.  
 

Члан 20. 
 

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. 
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Члан 21. 
 
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. 

 
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. 

 
У случају поремећаја у пословању РТК,оснивач 

може предузети мере којима ће обезбедити услове за 
несметано функционисање 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 

средствима у јавној својини, и 
- друге мере одређене законом којим се уређују 

услови и начин обављања делатности од општег 
интереса и оснивачким актом.  

 
Члан  24. 

 
Градско веће града Крушевца утврдиће минимум 

процеса рада у случају штрајка у овом Предузећу, у 
складу са Законом. 

 
Члан 25. 

 
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  26. 

 
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 27. 

 
Предузеће ће ускладити своје опште акте, 

организацију и пословање у року од 30 дана од дана 
доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Радио телевизија Крушевац 
(„Сл. лист града Крушевца“ бр. 4/13). 
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III - АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 
260  
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 12.03.2013. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за екологију, одрживи 

развој и енергетику града Крушевца: 
 
 
Председник Савета: 
  
1. Радмило Николић, дипл. инж. арх. 
 
Заменик председника: 
  
1. Драгана Милићевић, дипл. физичар 
 
Чланови: 
 
1. Дејан Марковић, инж. машинства 
2. Весна Тасић, дипл. биолог., еколог 
3. Александар Радичевић, дипл. инж. машинства 
4. Јасмина Мијатовић, дипл. инж. пејзажне архитектуре 
5. Славица Николић, дипл. инж. грађевинарства 
6. Југослав Петровић, дипл. инж. електротехнике 
7. Небојша Ђашић, дипл. инж. електротехнике 
8. Саша Јовановић, дипл. инж. заштите на раду. 
 
У оквиру Савета формираће се радна тела: 
- за заштиту животне средине 
- за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије 
- за управљање отпадом. 
 
II – ЗАДАТАК САВЕТА: 
 
- је да донесе Пословник о раду, 
- даје предлоге и мишљења и учествује у свим 

активностима везаним за управљање енергијом и 
рационалније коришћење енергије, 

- даје предлоге и мишљења и учествује у свим 
активностима везаним за екологију и одрживи развој, 

- предлаже мере и активности за развој и 
унапређење енергетске ефикасности, одрживи развој и 
екологију, 

- координира пројектним активностима града 
Крушевца у области екологије, одрживог развоја и 
енергетике града Крушевца, 

- врши саветодавну активност по питањима из 
области одрживог развоја, екологије и из области 
енергетике и енергетске ефикасности у циљу уредног и 
квалитетног снабдевања корисника на територији града 
Крушевца свим видовима енергије.  

 
III  -  Решење доставити именованима из става 1. 
 

IV – Стручне и административне послове Савета 
обављаће Служба за заштиту животне средине . 

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 501-69/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 
261  
На основу члана 48. Статута града Крушевца („Сл. 

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

дана 08.05.2013. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ 
ЗАДАТАКА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 
I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и задатака 
Туристичке организације града Крушевца број 132 од 
08.05.2013. године, који је донео в.д. директор. 

 
II – Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-215/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
 
262 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08) и  члана 10. Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 12/09,  2/10 и 4/13) 

Градско веће града Крушевца  на седници одржаној 
дана 08.05.2013. године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I - Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни 

Критеријума за избор корисника средстава Буџетског 
фонда за подстицање развоја пољопривреде за исплату 
камата на кредите које додељују пословне банке.  
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II - Решење објавити у "Службеном листу града 
Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 401-188/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
263 
На основу члана 48. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 8/08) 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 08.05.2013. 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 регреса за премију 
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње. 

 
II - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 401-187/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
264 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 1. Решења о 
коришћењу средстава за накнаду штета услед 
елементарних непогода Владе Републике Србије 
(„Службени гласник РС“, број 117/12) и члана 48. Статута 
града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/08)  

Градско веће града Kрушевца на седници одржаној 
дана 08.05.2013. године, донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

     I - Утврђује се новчана накнада на име накнаде за рад 
стрелаца на противградним станицама на територији 
града Крушевца, у противградној сезони 2013. године, у 
нето износу од 9.500,00 динара по стрелцу месечно, са 
припадајућим порезима и доприносима. 
 

II - Средства из тачка I Закључка исплатиће се са 
позиције 105, конто 424911 - Остале специјализоване 
услуге – Превенција и отклањање последица 
елементарних непогода и других ванредних ситуација.  

III - За реализацију овог Закључка задужена је 
Градска управа Крушевац - Одељење за финансије, 
Служба финансија, Одељење за скупштинске послове, 
Служба за радноправне односе и Одељење за општу 
управу, Служба за ванредне ситуације, које ће са 
противградним стрелцима закључити појединачне 
уговоре. 

 
IV - Закључак ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Крушевца“.  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 325-32/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
265 
На основу члана 69. став 2 и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 48. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008 и 
5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 03.05.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2013. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 5, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерве - текућа резерва, 
одобрава се укупно 28.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа, позиција 38, 
економска класификација 421300 - Комуналне услуге, у 
износу од 28.000 динара. 

 
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог Решења биће употребљена за исплату дела 
рачуна бр. 83/13, издатог од сервиса „Кирби фреш“ 
Крушевац, о извршеном машинском прању мермера и 
дубинском прању итисона.  

 
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: 401-235/2013  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Синиша Максимовић, с.р.
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266 
На основу члана 69. став 2 и 3. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011  и 93/2012) и члана  48. Статута 
града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008 
и 5/2011), 

Градско веће града Крушевца, дана 08.05.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Крушевца за 2013. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 5, функционална 
класификација 130, економска класификација 499120, 
позиција 93 - Средства резерве - текућа резерва, 
одобрава се укупно 25.000 динара распоређено на 
следеће кориснике: 

У разделу 3, глава 1 – Градска управа, економска 
класификација 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 друштвене делатности 
Зорици Јовановић, због смрти оца, а на основу Решења 
број 114-11/IV-13 од 26.04.2013. 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: 401-186/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 

 
 
 
 
267 
На основу члана 70. став 2. и 4. Закона о буџетском 

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

Градско веће града Крушевца, дана 08.05.2013. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Крушевца за 2013. годину, у оквиру раздела 3 - 
Средства резерви, глава 7, функционална класифи-
кација 130, економска класификација 499110, позиција 

92 - Стална резерва, одобрава се укупно 338.765 
динара, извора финансирања 1, распоређено на следеће 
кориснике: 

У разделу 3, глава 9 - Превенција и отклањање 
последица елементарних непогода и других ванредних 
ситуација, економска класификација 484100, позиција 
112 - Накнада штете за повреде или штете настале 
услед елементарних непогода, увећава се за 338.765 
динара. 

 
2. Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. став 

2. овог решења у износу од 338.765 динара, служиће за 
исплату рачуна број 7-1/2013 од 05.04.2013. године на 
износ 292.560 динара са ПДВ-ом и рачуна број 6-1/2013 
од 26.03.2013. године на износ 46.204,80 динара са 
ПДВ-ом оба издата од извођача радова СЗР „Алекс – 
градња“ Крушевац на рашчишћавањау корита 
Ломничке и Модричке реке.  

На основу информација Службе за ванредне 
ситуације број 117/2013-06 и број 116/2013-06 од 
24.04.2013. године уз сагласност градоначелника 
предузета је хитна интервенција на рашчишћавању 
корита река да би се избегла поплава услед временских 
непогода кише, топљења снега и дотока велике 
количине воде.  

Град Крушевац је за извођење радова позвао СЗР 
„Алекс- градња“ Крушевац по раније закљученом 
уговору за деловање у елементарним непогодама бр. 
404-732 од 25.09.2012. 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: 401-185/2013  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Братислав Гашић, с.р. 
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IV - АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЗ И ДРУГО 
 
268 
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),  
донела је дана 08.05.2013. године 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

КРУШЕВАЦ 
 

I - ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 
регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/11, 6/2012, 
8/12, 9/12 и 1/13) тако да се у члану 34. ставу 1. после 
тачке 16. додаје нова тачка која гласи: 

 
"17. табла за усмеравање 
Одређује се постављање саобраћајног знака "табла 

за усмеравање" (III-63 и III-63.2) у Улици Иве Андрића 
у раскрсници са Улицом Радивоја Увалића и Улицом 
Лазе Костића." 

 
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: 344-406/2013 НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 
Бојан Бјелановић, с.р. 

 
 
 
 
 
269 
На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/10, 2/10 и 
4/13) и Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
града Крушевца за 2013. годину,  

Комисија за подстицање  развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 29.04.2013. године, донела је   

 

О Д Л У К У 
 

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КРИТЕРИЈУМА ЗА 
ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ИСПЛАТУ КАМАТА НА 

КРЕДИТЕ КОЈЕ ДОДЕЉУЈУ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 
 

Члан 1. 
 

У Критеријумима за избор корисника средстава 
Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
за исплату камата на кредите које додељују пословне 
банке бр.10/13 од 28.03.2013. године, на које је 
сагласност дало Градско веће града Крушевца III бр. 
401-163/13 део: „Потребна документација за Конкурс“ 
мења се и гласи:   

 
„Потребна документација за Конкурс: 
 
1)  Пријава на Конкурс; 
 
2) Фотокопија личне карте / извод из АПР-а (за 

правна лица и предузетнике); 
 
3) Доказ да је регистровано пољопривредно газдин-

ство активно (потврда о активном статусу у регистру 
ПГ); 

 
4) Извод са подацима о структури биљне 

производње  и структури сточног фонда (за унапређење 
и развој сточарске производње) из Управе за трезор 
филијала Крушевац; 

 
5)  Уверење о измиреном порезу на приходе од 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, закључно са 
задњим тромесечјем (за физичка лица-комерцијална 
породична пољопривредна газдинства) / уверење о 
измиреном порезу закључно са задњим тромесечјем (за 
правна лица и предузетнике); 

 
6)  Податке о пољопривредном газдинству из 

Управе за трезор  Филијала Крушевац; 
 
7) Фотокопију здравствене књижице (за физичка лица-

носиоца комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства, коме је пољопривреда основна делатност). 

 
Члан 2. 

 
У делу: „Пословни капацитет“ у тачки 2. додаје се „ 

за правна лица: број радника“.  
 

Члан 3. 
 

После дела: „Пословни капацитет“ брише се 
„Мрежа за евалуацију (вредновање) пословног 
плана“ и додаје се: 
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МРЕЖА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ (ВРЕДНОВАЊЕ) ПОСЛОВНОГ ПЛАНА - за физичка лица 

(комерцијална породична пољопривредна газдинства) 
 
 

ОПИС Максималан  
збир 

Пријава на 
Конкурс 

Пословни капацитет 20  

 
1.1.   Регистровано газдинство поседује земљишни минимум који 
одговара врсти  
        пољопривредне делатности 
 

5 

 

1.2.  У газдинству 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 газдинства имају искуство у бављењу одређеном 
врстом  пољопривредне делатности 
 

5 

 

 
Опис бодовања: 

 
1 = не испуњава задати критеријум 

2 = делимично испуњава 

3 = просечно испуњава 

4 = веома добро испуњава 

5 = у потпуности испуњава 
 
 

Напомена: 
 

Пријаве на конкурс са највећим бројем бодова имаће приоритет приликом доделе  
средстава Буџетског фонд 
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МРЕЖА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ (ВРЕДНОВАЊЕ) ПОСЛОВНОГ  ПЛАНА 

 - правна лица и предузетници 
 
 

ОПИС 

 
Максималан 

збир 
 

Пријава на 
Конкурс 

 
Пословни капацитет 

 
20 

 

 
1.1. Регистровано газдинство поседује земљишни минимум који  
       одговара врсти пољопривредне делатности  
 

5 

 

 
1.2. Објекти и опрема одговарају намени, тј. чине основу за 
       успешно бављење пољопривредном делатности  
 

5 

 

 
1.3. Привредни субјект има искуство у бављењу одређеном врстом  
       пољопривредне делатности 
 

5 

 

 
1.4. Број радника 
 

5 
 

 
 

Опис бодовања: 
 

1 = не испуњава задати критеријум 

2 = делимично испуњава 

3 = просечно испуњава 

4 = веома добро испуњава 

5 = у потпуности испуњава 
 
 

Напомена: 
 

Пријаве на конкурс са највећим бројем бодова имаће приоритет приликом доделе средстава Буџетског 
фонда. 
 
 

Бр.18/13                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

У Крушевцу,                                     Саша Анђелковић с.р. 

29.04.2013. године 
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270 
На основу члана 9. тачка 3. Одлуке о оснивању  

Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде 
("Службени лист града Крушевца" број 12/10 и 2/10 ) и 
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Крушевца 
за 2013. годину,  

Комисија за подстицање  развоја пољопривреде на 
седници одржаној дана 29.04.2013. године донела је   

 
Критеријуме 

 
за избор  корисника средстава Буџетског фонда за 
подстицање развоја пољопривреде за исплату 
регреса за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње 

 
1. Право на коришћење средстава Буџетског 

фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Крушевца за исплату регреса за премију осигурања за 
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње имају физичка лица - носиоци 
комерцијалних породичних пољопривредних 
газдинстава са територије гада Крушевца, уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава, који ће 
активности реализовати на подручју града Крушевца. 

 
2. Физичко лице - носилац комерцијалног породи-

чног пољопривредног газдинства има право на 
коришћење средстава за регресирање осигурања у 
износу од 20% од висине премије осигурања, ако је код 
друштва за осигурање осигурао: 

 
1) животиње од ризика који су прописани условима 

осигуравајућих друштава, а максимални износ по овом 
основу не може бити већи од 30.000,00 динара по 
осигуранику; 

 
2) усеве и плодове од ризика умањења приноса, а 

максимални износ по овом основу не може бити већи 
од 50.000,00 динара по осигуранику; 

 
3) расаднике и вишегодишње засаде пре ступања на 

род од ризика који су прописани условима осигу-
равајућих друштава, а максимални износ по овом 
основу не може бити већи од 50.000,00 динара по 
осигуранику.  

3.  Захтев за коришћење средстава за регресирање 
осигурања подноси се Градској управи града Крушев-
ца, за Комисију за подстицање развоја пољопривреде, 
од 10. маја 2013. године до утрошка средстава. 

 
4.  Уз захтев  из тачке 3. подноси се оверена копија 

полисе осигурања издате од стране друштва за 
осигурање од кога је подносилац захтева осигуран у 
периоду од 1. новембра 2012. године до 31. октобра 
2013. године, као и потврда о извршеном плаћању 
премије осигурања у износу од 20%. 

 
5. Потребна документација за подносиоце захтева: 
 
1) Пријава на Конкурс; 
2) Фотокопија личне карте; 
3) Доказ да је регистровано пољопривредно газдин-

ство активно (потврда о активном статусу у регистру 
ПГ); 

4) Фотокопија наменског текућег рачуна корисника; 
5) Оверена копија полисе осигурања издате од 

стране друштва за осигурање; 
6) Потврда о извршеном плаћању премије 

осигурања. 
 
 6. Исплата средстава врши се уплатом на наменски 

текући рачун корисника, на основу решења Градо-
начелника, а на предлог Комисије, која врши  одабир 
корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће 
бити по редоследу поднетих захтева. 

 
7. Градоначелник расписује Конкурс за исплату 

регреса за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње. 

 
8. Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са 

непотпуном конкурсном документацијом. 
 
 

Број: 17/13 
У Крушевцу, 
29.04.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Саша Анђелковић, с.р. 
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