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На основу члана 20 Одлуке о радном времену 

угоститељских, занатских и трговинских објеката на 
територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца", бр. 14/18 – Пречишћен текст и 6/20) и чл. 
50. Статута града Крушевца („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 15/18) 

 Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 21.07.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. УРЕЂУЈЕ СE радно време трговинских и 

угоститељских објеката и  у објектима  у  којима се 
обављају забавне активности (забавни салони, 
интернет играонице  и кладионице) за време трајања 
ванредне ситуације на следећи начин: 

- Радно време трговинских објеката, осим 
бензинских станица:  од 06:00–21:00 часа; 

- Радно време угоститељских објеката и у 
објектима  у  којима се обављају забавне активности 
(забавни салони, интернет играонице  и кладионице): 

 у затвореном објекту од 06:00–21:00 часа, 

 на отвореном простору – баште од 06:00–23:00 

часа. 
 
2. Надзор над спровођењем овог Решења врши 

Градска управа Крушевац преко Одељења за 
инспекцијске послове, а у складу са чл. 21 Одлуке о 
радном времену угоститељских, занатских и трго-
винских објеката на територији града Крушевца ("Сл. 
лист града Крушевца", бр. 14/18 – Пречишћен текст и 
6/20). 

 
3. Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 130-2/20  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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На основу члана 119. став 1. тачка 1. и члана 126. 

Закона о основама система образовања и васпитања 
(,,Сл. гласник РС", бр. 88/17), члана 32. Закона о 
запосленима у јавним службама (,,Сл. гласник РС", 
бр. 113/17), члана 6б. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе "Ната Вељковић" у Крушевцу 

(,,Сл. лист града Крушевца" - Пречишћен текст, бр. 
1/09, 6/10, 4/13 и 3/14) и члана 50. Статута града 
Крушевца (,,Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, на седници 
одржаној дана 29.07.2020. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

  
I - ДАЈЕ СЕ  сагласност на Правилник о изменама 

и допунама Правилника о организацији и си-                     
стематизацији послова у Предшколској установи 
"Ната Вељковић"  Крушевац, коју је донео директор 
Предшколске установе "Ната Вељковић" Крушевац 
под  бројем 2055 од 24.06.2020. године. 

 
II - Решење објавити у „Службеном листу града 

Крушевца“. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
III Број: 022-29/20  ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 
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На основу члана 40. Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2020. годину („Сл. лист града Крушевца“ 
бр. 16/19), члана 50. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца" бр. 15/18), члана 9. 
Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења 
(''Сл. гласник Републике Србије'', бр. 16/18), члана 21. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава из буџета града Крушевца за суфинанси-
рање и финансирање програма и пројеката од јавног 
интереса у области здравствене заштите ("Службени 
лист града Крушевца" бр. 11/19), Одлуке о избору 
програма и пројеката у области здравствене заштите 
који ће се финансирати из буџета града Крушевца у 
2020. години број 160/2020 од 21.07.2020. године,  

Градско веће града Крушевца на седници 
одржаној дана 31.07.2020. године, донело је 

 
 Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  

У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  КОЈИ 
ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ И СУФИНАНСИРАТИ 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА  
У 2020. ГОДИНИ 

 
I - БИРАЈУ СЕ програми/пројекти у области 

здравствене заштите за 2020. годину, који ће се 
финансирати из буџета града Крушевца у 2020. години, 
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у укупном износу од 500.000,00 динара, са позиције 
број 97 конто 481941 - дотације осталим удружењима 
грађана (расписивање јавног конкурса-област здра-
вствене заштите), и то: 

 
1. Удружење здравствених радника Национал-

не асоцијације Расинског округа 
Назив пројекта: „Нарцис увек са вама“, 73 бода, 

предложена буџетска средства у укупном износу од 
320.000,00 динара.  

Пројекат обухвата: рад са особама оболелих од 
малигних обољења у виду стручних и конкретних 
савета о свим допунским потребама оваквих боле-
сника, а које нису предвиђене секундарном здравстве-
ном заштитом (психолог, социјални радник, нутри-
циониста, физиотерапеут и медицинска сестра).  

 
2. Удружење мултипле склерозе Расинског 

округа 
 
 Назив пројекта: „Бирам да се борим“, 53 бода, 

предложена буџетска средства у укупном износу од 
180.000,00 динара. 

 
Пројекат обухвата примену кинезитерапије код 

оболелих у циљу очувања тренутне покретљивости и 
спречавања прогресије обољења, ресоцијализацију 
изолованих чланова друштва и едукацију оболелих за 
коришћење ортопедских помагала ради побољшања 
квалитета живота оболелих. Пројектом је обухваћено 
и пружање адекватне помоћи корисницима у 
остваривању законски утврђених права, као и 
предавања психотерапеута и неуролога по принципу 
групног и индивидуалног саветодавног рада. 

 
II - По закључењу Уговора са Градском управом 

града Крушевца, одобрена средства биће пренета на 
наменски рачун подносилаца изабраних програма, по 
динамици и условима утврђеним  Уговором. 

 
III - Средства за ове намене планирана су 

Одлуком о буџету града Крушевца за 2020. годину, у 
укупном износу од 500.000,00  динара, на позицији 97 
конто 481941 Дотације осталим удружењима грађана 
(расписивање јавног конкурса - област здравствене 
заштите). 

 
IV - Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број: 022-361/20  ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Весна Лазаревић, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 

 

IV – АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДРУГО 
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 55/14, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), дана 
20.07.2020. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

 
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. 5/2011,...) 
тако што се у члану 34. у наслову "г) Одређује се 
постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја, и то:" у ставу I, после тачке 5. додаје нова 
тачка 5.1.1.1. која гласи: 

 
„5.1.1.1. Улица Омладинска, два, један испред 

Улице Браће Дејановић и један 30 метара испред 
Улице Теодосијеве, гледано из правца Улице 
Балканске;“ 

 
   II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за 

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

 
III - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
IV Бр. 344-507/20                          НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу                      
чл. 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 55/14, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), дана 
30.07.2020. године, донела је 
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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. 5/2011,...) 
тако што се у члану 34. у наслову "г) Одређује се 
постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја, и то:" у ставу I, после тачке 1.3. додаје се 
нова тачка 1.4. тако да гласи: 

 
„1.4. Улица Волтерова, три, један иза Улице 

Арчибалда Рајса, један испред Улице Волтерове 
(слепог крака Ул. Волтерове који се простире према 
југу - стари назив Улица Милана Симића) и један 
испред Улице Метохијске, гледано из правца Улице 
Шумадијске;“ 

 
II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урба-низам 

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

 
III - Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
IV Бр. 344-534/20                          НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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Градска управа града Крушевца, Одељење за 

стамбено-комуналне и имовинско-правне послове 
решавајући по службеној дужности, на основу чл. 
157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 55/14, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), дана 
31.07.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КРУШЕВАЦ 

 
   I – ДОПУЊУЈЕ СЕ Решење о техничком 

регулисању саобраћаја на подручју насељеног места 
Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/2011,...) 
тако што се у члану 34. у наслову "г) Одређује се 
постављање техничких средстава за успоравање 
саобраћаја, и то:" у ставу I, после тачке 2. додаје нова 
тачка 2.1.1. која гласи: 

 
„2.1.1. Улица Гаврила Принципа, један, испред 

Улице Миливоја Живановића, гледано из Улице 
Кнеза Милоша;“ 

 

II - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбани-зам 
и пројектовање Крушевац да, сходно чл. 158, став 3. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, изради 
саобраћајни пројекат у складу са режимом саобраћаја 
утврђеним у ставу I диспозитива овог Решења и достави 
га овом Одељењу ради давања сагласности на исти. 

 
III - Ово Решење објавити у "Службеном листу 

града Крушевца". 
 
IV Бр. 344-539/20                          НАЧЕЛНИК, 

                                      Иван Анђелић, с.р.  
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На основу члана 45. Пословника Скупштине 

града ("Сл. лист града Крушевца" бр. 10/19 - 
Пречишћен текст), 

Комисија за прописе Скупштине града Крушевца, 
на седници одржаној дана 03.08.2020. године 
утврдила је Пречишћен текст Одлуке о организовању 
Јавног комуналног предузећа  "Крушевац"  Крушевац. 

Пречишћен текст Одлуке о организовању 
Јавног комуналног предузећа "Крушевац" Кру-
шевац обухвата Одлуку о организовању Јавног 
комуналног предузећа "Крушевац" Крушевац обја-
вљену у "Сл. листу града  Крушевца " бр. 1/09 - 
Пречишћен текст,1/10, 6/11, 4/13, 5/13-Пречишћен 
текст, 4/15, 9/16 и 6/20) 

 
Пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном 

листу града Крушевца". 
 

I Број: 023-31/20              Председник  
                                   Комисије за прописе 

     Александар Милошевић, 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 органи-
зовању Јавног комуналног предузећа  „Крушевац“  
Крушевац („Службени лист града Крушевца“, бр. 1/09 - 
Пречишћен текст,1/10, 6/11, 4/13, 5/13- Пречишћен 
текст, 4/15, 9/16 и 6/20) са одредбама Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 
119/12 и 15/16 ). 

 
Члан 2. 

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

делатности одржавања чистоће, уређења и одржавања 
паркова, зелених и рекреационих површина, одржа-
вање јавних површина у граду, одржавање депонија, 
уређење, одржавање гробља и сахрањивање и кафиле-
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ријске делатности (организовано сакупљање и нешко-
дљиво 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 дератизације); 

- 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 Одлу-
ком, 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 Улици Николе Чоловића 
бр. 2 Лазарица, Крушевац. 

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 лекови-

тог 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 

једињења, 
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 неспецијали-

зованим 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 бо-

равак, 
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 рекре-

ацију 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 удру-

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

учлањења, 
96.03 - погребне и сродне делатности, 
96.09 - остале непоменуте личне услужне делатности 
42.11 - изградња путева и аутопутева (која обу-

хвата бојење и обележавање  ознака на путевима и 
постављање ограда и саобраћајних ознака), 

16.29 - производња разних делова од дрвета, 
32.99 - производња осталих предмета, 
91.04 - делатност ботаничких и зоолошких вртова 

и заштита природних вредности,  
50.30 - превоз путника унутрашњим и пловним 

путевима,  
50.40 - превоз терета унутрашњим пловним путе-

вима. 
Члан 6. 

 
Предузеће може поред делатности за чије 

обављање је основано да обавља и друге делатности 
за које је регистровано уз сагласност оснивача.  

 
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.  
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Предузеће је одговорно за функционалну испра-
вност комуналних објеката, њихово одржавање и 
унапређивање.  

 
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, 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 прихо-
дима 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; 
- давање  гаранција, авала, јемства, залога и 

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

- располагање (прибављање и отуђење) сред-
ствима 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: 
-  тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.); 
- акт о унутрашњој организацији и системати-

зацији 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:  
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- 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 
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.  
 

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор. 
 
 а) Надзорни одбор 
 

Члан 20. 
 

Надзорни одбор има три члана, од којих је један 
председник, 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 у складу са Законом и подзаконским актом. 

 
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 на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искустава 
на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима Предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања 
или област финансија; 

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање  
шест месеци; 

7) да му није изречена мера безбедности у складу 
са законом којим се уређују кривична дела и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, 

- обавезно психијатријско лечење на слободи, 
- обавезно лечење наркомана, 
- обавезно лечење алкохоличара, 
- забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 
Председник и чланови Надзорног одбора дужни су 

да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са програмом 
Владе.  

Представник запослених у Надзорном одбору, 
поред услова из става 1. овог члана мора да испуњава 
и следеће услове: 

1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година; 

2) да није члан политичке странке. 
 

Члан 22. 
 
Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора  престаје  истеком периода на који су имено-
вани, оставком или разрешењем. 

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

1) Предузеће не достави годишњи програм 
пословања у року предвиђеним Законом, 

2) Надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима  у случају 
постојања основане сумње да одговорно лице 
Предузећа делује на штету Предузећа несавесним 
понашањем или на други начин, 

3) се утврди да делују на штету Предузећа 
несавесним понашањем или на други начин, 

4) у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора. 

Председник и чланови Надзорног одбора  којима 
је престао мандат, дужни су да врше своју дужност  до 
именовања новог Надзорног одбора, односно име-
новања новог председника или чланова Надзорног 
одбора, а најдуже шест месеци. 

 
Члан 23. 

 
Надзорни одбор: 
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење, 

2) доноси годишњи програм пословања, ускла-
ђен са дугорочним и средњорочним планом пословне 
стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, 

3) усваја извештај о степену реализације годи-
шњег програма пословања, 
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4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих акти-
вности, 

5) усваја финансијске извештаје, 
6) надзире рад директора, 
7) доноси статут, 
8) одлучује о статусним променама, оснивању 

других правних субјеката и улагању капитала, 
9) доноси одлуке о расподели добити, односно 

начину покрића губитака, 
10) закључује уговор о раду са директором, у 

складу са законом којим се уређују радни односи, 
11) врши и друге послове у складу са законом и 

Статутом. 
Надзорни одбор не може пренети право 

одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у Предузећу. 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог члана 
Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине 
града. 

Одлуку из става 1. тачке 8) овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине 
града. 

 
 б) Директор 
 

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, у складу са Законом спроводи 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
коју образује Скупштина града Крушевца. 

Комисија има пет чланова, од којих је један 
председник. Председник и чланови Комисије не могу 
бити народни посланици, одборници у Скупштини 
града, као ни постављена лица у органима државне 
управе, аутономне покрајине или органима јединице 
локалне самоуправе. 

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 дугорочни  и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење, 

6) предлаже годишњи програм пословања и 
одговоран је за његово спровођење, 

7) предлаже финансијске извештаје, 
8) извршава одлуке Надзорног одбора, 
9) доноси акт о ситематизацији, 
10) врши друге послове одређење законом, овом 

Одлуком и Статутом Предузећа. 
 

Члан 26. 
 
Мандат директора престаје истеком периода на 

који је именован, оставком и разрешењем, у складу са 
законом. 

 
Члан 27. 

 
Скупштина града именује вршиоца дужности 

директора у случајевима и на начин предвиђен законом. 
 

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 остварене добити 

Предузеће уплаћује у буџет Града, у складу са 
законом и Одлуком о буџету за наредну годину. 

Расподела добити Предузећа врши се по 
завршетку пословне године и усвајању завршног 
рачуна за претходну годину. 

 
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.  

 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 
 

Члан 32. 
 

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: планирани извор 
прихода и позиције расхода по  наменама, планиране 
набавке, план инвестиција, планирани начин 
расподеле добити, односно планирани начин покрића 
губитака, елементе за целовито сагледавање цена 
производа и услуга, план зарада и запошљавања и 
кретеријуме за коришћење средстава за помоћ, 
спортске активности, пропаганду и репрезентацију. 
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Члан 33. 
 
Предузеће је дужно да Одељењу за стамбено-

комуналне и имовинско правне послове доставља 
тромесечне извештаје о реализацији годишњег 
програма пословања у року од  30 дана од дана истека 
тромесечја на прописаним обрасцима. 

Финансијски извештај са извештајем овлашћеног 
ревизора Предузеће доставља Скупштини града 
Крушевца, ради информисања.“ 

 
ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ ИМО-

ВИНЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Члан 34. 
 
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 35. 
 

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 одговорно-

сти директора, председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа. 

 
 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
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