
На основу чл.9., 11. и 12. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и укључивања 

грађана у поступак доношења одлука, стратешких докумената и других аката града Крушевца 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/18 и 4/19),  

 Градска управа града Крушевца дана 17.12.2021. године, по завршеној јавној расправи, 

подноси Скупштини Града 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину, спроведена 

је на следећи начин: 

 - објављивањем нацрта Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину на званичној 

интернет презентацији града Крушевца, уз могућност достављања примедаба, предлога и 

сугестија Градској управи писаним или електронским путем; 

 - одржавањем јавне трибине о нацрту Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину. 

 Јавна трибина о нацрту Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину одржана је 

дана 29.11.2021. године, у сали Скупштине Града, са почетком у 11 часова. 

Уводну реч дала је градоначелница Јасмина Палуровић.  

 Законски оквир образложио је начелник Одељења за финансије Небојша Недељковић, 

наглашавајући да је могуће повећање прихода у односу на остварење у 2021. години 6,8% у 

складу са Упутством Министарства финансија. 

 У даљем излагању градоначелница је присутне обавестила да ће оквир буџета за 2022. 

годину бити око 5.000.000.000 динара, као и то да ће одлука садржати све инвестиције које су 

започете, а неће бити завршене до краја буџетске 2021. године. 

 Највећа инвестиција у 2022. години  биће изградња депоније у Срњу, која подразумева 

експропријацију земљишта, потребне прикључке и израду потребне путне инфраструктуре. 

 Што се тиче инвестиција у оквиру друштвених делатности, једна од већих је завршетак 

реконструкције ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац у сарадњи са Канцеларијом за 

управљање јавним улагањима. А такође, и  изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" 

Велики Купци, изградња хидрантске мреже у ОШ "Вук Караџић" и сл. Акценат ће бити 

стављен и на инвестициона улагања у подручна одељења основних школа. 

Расходи за друштвене делатности ће расти пропорционално расту буџета. У 2022. 

години биће повећана издвајања за популациону политику, издвајања за спорт, издвајања за 

Канцеларију за младе,  књиге за прваке биће бесплатне, а у оквиру здравствене заштите 

планирају се по први пут расходи за Савет за здравље. 

 Бобан Јовановић из Крушевца имао је примедбу да се подаци исказани у Нацрту буџета 

за 2022. годину, који су објављени на сајту града, разликују од података изнетих усмено на 

трибини (нпр. расходи за спортске клубове исказани на сајту 58.000.000 динара, а усмено 

изнети на трибини 60.000.000 динара).  

 Градоначелница је образложила да је Нацрт објављен на сајту подложан променама на 

основу примедаба, предлога и сугестија које се могу упутити Градској управи до закључења 

јавне расправе 03.12.2021. године (петак), наглашавајући да су поједини предлози већ стигли, 

као што су предлози месних заједница и већ поменути предлози за спорт. Надлежна служба ће 

све предлоге, примедбе и сугестије обрадити у поступку израде Нацрта Одлуке о буџету града 

Крушевца за 2022. годину. 

 



 На нацрт Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину примедбе је доставио Бобан 

Јовановић из Крушевца, а које се односе на субвенције за акцизе на дизел гориво за ратаре 

и власнике активног пољопривредног газдинства, власнике који производе товну јунад и 

ревитализацију противградних станица, као и додатак за финансирање стрелаца. 

Примедбе нису прихваћене. 

Образложење је доставило Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне 

средине. 

На основу Јавног позива за расправу о буџету за 2022. годину, који је објављен на 

интернет страни www.krusevac.rs, Бобан Јовановић је дао предлог који се односи на Програм 

5 – Пољопривреда и рурални развој: 

Предлог: Субвенција за акцизе на дизел гориво за ратаре и власнике активног 

пољопривредног газдинства, и на тај начин ће се побољшати услове за производњу и 

појефтинити пољопривредне производе. 

 

Одговор: Не прихвата се предлог 

 

Образложење: 
 

Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 

10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), уређују се врсте подстицаја, начин коришћења 

подстицаја, Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и услови за 

остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју. 

Члан 13. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју гласи: 

“Органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје територије аутономне покрајине 

и јединице локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за 

трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само 

за вештачко осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје територије 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе“. 

По члану 14. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  директна 

плаћања обухватају:  

- премије,  

- подстицаје за производњу и  

- регресе 

  

Субвенционисање акцизе на дизел гориво спада у регресе и Законом о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне самоуправе не могу да утврђују 

предложену меру, што је у складу и са Правилником о обрасцу и садржини програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о 

спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја ("Службени гласник 

РС", бр. 24/15, 111/15, 110/16, 16/18 и  87/19). 

У вези напред наведног, не прихвата се предлог из разлога јер по Закону о подстицајима 

у пољопривреди и руралном развоју, локалне самоуправе не утврђују предложену меру. 

 

 

 

 

http://www.krusevac.rs/


На основу Јавног позива за расправу о буџету за 2022. годину, који је објављен на 

интернет страни www.krusevac.rs,   Бобан Јовановић је дао предлог који се односи на Програм 

5 – Пољопривреда и рурални развој : 

Предлог: Субвенција  за власнике активног пољопривредног газдинства који  

производе товну јунад  у износу од 15.000,00 динара по јунету са  стањем до 31. марта 2022. 

године 

 

Одговор: Не прихвата се предлог 

 

Образложење: 

 

Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 

10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), уређују се врсте подстицаја, начин коришћења 

подстицаја, Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и услови за 

остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју. 

Члан 13. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју гласи: 

“Органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје територије аутономне покрајине 

и јединице локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за 

трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само 

за вештачко осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје територије 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе“ 

По члану 14. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  директна 

плаћања обухватају:  

- премије,  

- подстицаје за производњу и  

- регресе 

Субвенционисање това јунади спада у подстицаје за производњу, односно у подстицаје 

у сточарству  и и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице 

локалне самоуправе не могу да утврђују предложену меру, што је у складу и са Правилником 

о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике 

руралног развоја ("Службени гласник РС", бр. 24/15, 111/15, 110/16, 16/18 и  87/19). 

У вези напред наведног, не прихвата се предлог из разлога јер по Закону о подстицајима 

у пољопривреди и руралном развоју, локалне самоуправе не утврђују предложену меру. 

На основу Јавног позива за расправу о буџету за 2022. годину, који је објављен на 

интернет страни www.krusevac.rs,   Бобан Јовановић је дао предлог који се односи на Програм 

5 – Пољопривреда и рурални развој : 

Предлог: У буџету за 2022. годину додати део о ревитализацији противградних станица, 

набавци нових ласерских противградних станица и ракета, као и додатак за финансирање 

стрелаца. 

 

Одговор Одељења за послове одбране и ванредне ситуације: 

 

На основу Закона о одбрани од града у члану 14. предвиђено је финансирање одбране 

од града. Законом су предвина три начина финансирања и то: 

- Буџет Републике Србије, 

- дела премије осигурања усева  и 

- других извора у складу са Законом. 

http://www.krusevac.rs/
http://www.krusevac.rs/


 Што се тиче инсталирања Аутоматског противградног система (АПГС), програм 

уградње, функционисања, анализу, као и буџет обезбеђује Министарство пољопривреде, 

водопривреде и шумарства, а ооперативно спроводи РХМЗ-Републички хидрометеролошки 

завод. 

 Тренутно је у реализацији инсталација АПГС на територији радарски центар (РЦ) -

Букуља. У наредних 5 буџетских година, планира се аутоматизација РЦ Ужице и РЦ Бешњаја, 

а након тога и РЦ Крушевац (који покрива 11 јединица локалне самоуправе). 

 Град Крушевац је за буџетску 2022. годину предвидео и враћање АПГС Јабланица у  са 

предлогом у износу од 2.400.000,00 дин. На територији града Крушевца већ постоји такав један 

систем  у н.м. Срње. 

 Финансирање рада Удружења грађана ''Стрелаца противградне заштите града 

Крушевца'' ради суфинансирања дела накнаде рада стрелаца (један део даје РХМЗ) и нужно 

одржавање путева и инфраструктуре и елементарне опреме и средстава за рад стрелаца  врши 

се преко пројекта (превенције, смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама) и узима се у обзир сразмерно интересовање и број попуњености противградних 

станица - стрелцима по насељеним местима које имамо на територији града 28 (плус једна 

аутоматска), тако да је предлог за буџетску 2022. годину за период од 6 месеци износи 

4.000.000,00 динара) .  
  

На примедбе Стефана Бојичића из Крушевца, одговор је доставило Одељење за 

инвестиције, привреду и заштиту животне средине: 

1. Стефан Бојичић предлаже да се да се уместо 7.000.000 динара предвиђених буџетом 

за унапређење привредног амбијента и подстицај и субвенције приватним предузећима  

издвоје средства у износу од  70.000.000 динара. 
 

Одговор: Помоћ привреди у 2021. години у више наврата је свим привредницима, чије 

је пословање било угрожено ширењем пандемије вируса Ковид 19 обезбедила Република 

Србија, што очекујемо и у 2022. години. 

 

Предлог се не прихвата.  

Са друге стране наведени предлог не даје решење одакле да се обезбеде  недостајућа 

средства. 
  

2. Стефан Бојичић предлаже да се да се уместо 24.200.000 динара предвиђених  буџетом 

за Мере активне политике запошљавања предвиде средства у износу увећаним за 18.000.000 

динара  који би се искористили за нови програм за незапослене (50 незапослених да добију по 

3.000 евра да започну свој бизнис) тако да укупно  износе 42.200.000 динара. 
 

Одговор: Град Крушевац прогреме које реализује кроз Локални акциони план 

запошљавања усклађује са Националним акционим планом запошљавања, који не предвиђа 

постојање овог програма. ЛАПЗ се остварује у сарадњи са Националном службом за 

запошљавање, преко које из се из републичких средстава обезбеђује онолико средстава колико 

издваја локална самоуправа.  

ЛАПЗ-ом за 2021.годину је за  Програм самозапошљавања  обезбеђен износ од 

9.000.000 динара што  са Републичким средствима (још 9.000.000 динара) обезбеђује преко 70 

појединачних субвенција у износу од 250.000 динара.Са друге стране наведени предлог је 

непотпун јер не даје решење одакле да се обезбеде недостајућа средства у износу од 18.000.000 

динара.  

Предлог се не прихвата.  



Одељење за друштвене делатности доставило је одговоре на предлоге грађана: Стевана 

Павловића из Крушевца, Јелене Живковић из Крушевца, Ивана Мандића из Паруновца, 

Бојане Станојевић из Крушевца, Николе Лакићевића из Крушевца, Николе 

Цветановића из Крушевца и Душана Живадиновића из Крушевца. 

 

Одговори на предлог грађана пристиглих   по  Јавном позиву за расправу о буџету за 

2022 годину: 

 

1.  Предлог: 2.500.000,00 динара планирати за опремање кабинета стручне наставе у 

средњој Медицинској школи, подносилац предлога Стеван Павловић 

Одговор : Медицинска школа је по програму“ Модернизације школа“-Канцеларија за 

јавна улагања Републике Србије реконстуисана и опремљена опремом и намештајем. Укупна 

вредност радова надоградње спрата , санација постојећег спрата од прокишњавања и опремање 

намештајем и опремом је 66.000.000,00 динара.  Град је Одлуком о буџету за 2021 годину за 

функционисање средњих школа издвојио 97.712.00,00 динара. Сваке године се издвајају 

финсијска средства за капиталне инвестиције према приоритету који су исказале школе и 

могућности буџета. 

 

2. Предлог: 30.000.000,00 динара за унапређење  квалитета наставе, куповина помоћних 

техничких средстава за стручне предмете, подносилац предлога Стеван Павловић 

Одговор : Град је Одлуком о буџету за 2021 годину за функционисање средњих школа 

издвојио 97.712.00,00 динара. Сваке године се издвајају финасијска средства за капиталне 

инвестиције према приоритету који  искажу школе и могућности буџета. Град препознаје 

потребе школа за већим улагањима за унапређење квалитета наставе за стручну наставу . Прва 

техничка школа је за извођење практичне наставе набавила камион за обуку возача за 

образовни профила возач моторних возила за извођење практичне наставе  у вредности о 

8.600.000,00 динара , средствима из буџета града Крушевца. 

Град  Крушевац, у циљу унапређења квалитета наставе  препознаје и значај   

квалификоване радне снаге  кроз спровођење програма дуалног образовања - модела средњег 

стручног образовања у оквиру кога се знање стиче и у школи и у компанији, а које већ 

годинама спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, у сарадњи са 

Привредном комором Србије.ПKС-РПK Kрушевац већ шесту годину спроводи активности 

које се односе на дуално образовање. Први кораци односили су се на модел учења на раду - у 

сусрет дуалном образовању, који је првобитно заживео у 3 средње школе у Kрушевцу, 

захваљујући Фабрици мазива - ФАМ АД Kрушевац, која је, на позив Kоморе, међу првима 

препознала значај дуалног образовања у Србији. Више од 20 компанија на територији 

Расинског округа акредитовано је за процес дуалног образовања, које се спроводи у 4 средње 

стручне школе Расинског округа, за следеће образовне профиле: бравар-заваривач, оператер 

машинске обраде, техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина, електричар, 

електромонтер мрежа и постројења, конобар, кувар, механичар моторних возила, 

хотелијерско-ресторатерски техничар (туристичко-хотелијерски техничар), техничар за 

обликовање намештаја и ентеријера.У компанијама са ученицима на учењу кроз рад раде 

лиценцирани инструктори; 96 лиценцираних  инструктора прошло је педагошко-дидактичку 

обуку у ПKС РПK Kрушевац. У току је планирање уписа ученика у средње школе, за школску 

2022/2023. годину. Тај документ је заснован на реалним потребама привредног развоја локалне 

заједнице, чиме је створена перспектива да ученици након завршетка средње школе нађу 

запослење према својим квалификацијама. 

 



3. Предлог: 20.000.000,00 динара за реновирање тоалета, подносилац предлога     Јелена 

Живковић 

 

Одговор: Град Крушевац континуирано  издваја финансијска средства за 

реконструкцију мокрих чворова по школама. Сваке године се издвајају финасијска средства за 

капиталне инвестиције према приоритету који  искажу школе и према могућностима буџета. 

За 2022. годину планираће се реконструкција мокрих чворова у ОШ „Драгомир Марковић“ у 

износу од 17.393.989,00 динара и ОШ „Жабаре“ подручно одељење у Мешеву у износу од  

1.479.603,12 динара. 

 

Предлог: планирати 1.200.000.000 динара за награђивање ментора за високе резултате 

на Републичким такмичењима, подносилац предлога Душан Живадиновић 

 

Одговор: Правилником о критеријумима за коришћење средстава за стипендирање и 

награђивање ученика и студената града Крушевца (,,Сл.лист града Крушевца'' бр.1/18,15/18, 

6/20 и 13/21) утврђени су критеријуми који имају за циљ пружање подршке талентованим 

ученицима и студентима, односно које имају за циљ систематско и организовано старање 

друштвене заједнице о развоју надарених и изузетно талентованих ученика средњих школа и 

студената са територије града Крушевца. Одредбама Правилника није предвиђено 

награђивање наставника који су учествовали у припреми ученика за такмичења, већ само 

ученика који су освојили једно од прва три места на републичким и међународним 

такмичењима.   

 

1. Иван Мандић из Паруновца се обратио предлогом да се у Плану буџета за 2022. 

годину дода део о финансирању здравственог и социјалног осигурања (оверавање 

здравствених књижица) за грађане који то не могу да учине ни по једном другом основу. 

Такође је предложио се из буџета града за годишњу накнаду за здравствено осигурање за 

10.000 грађана издвоји 318.900.000 динара. 

 

Одговор:  

 

Право на здравствену заштиту је право грађана Републике Србије које је дефинисано и 

гарантовано Уставом Републике, као највишим правним актом. 

Начин и потупак остваривања овог права ближе је регулисан Законом о здравственој 

заштити("Сл. гласник РС", бр. 25/19), Законом о здравственом осигурању("Сл. гласник РС", 

бр.25/19), Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање и другим законима. 

Члан 7. Закона о здравственом осигурању прописује да се обавезно здравствено 

осигурање обезбеђује и спроводи у Републичком фонду. 

Члан 11. и 16. Закона прописује ко су осигураници у смислу овог Закона, као и то да се 

својство осигураника може остварити само по једном основу. 

Сваки грађанин Rепублике Србије има право на обавезно здравствено осигурање , а 

правни основ по којем се стиче својсво осигураника утврдиће Филијала Фонда надлежна по 

месту пребивалишта осигураника. 

Приоритетни основи за осигурање су радни однос, пензија, предузетничка или 

пољопривредна делатност.  Незапослена лица ово право остварују преко Националне службе 

за запошљавање а лица која су социјално угрожена по прописима о социјалној заштити као 

корисници новчане социјалне помоћи као и по прописима о  заштити бораца, војних инвалида 

и цивилних инвалида рата .  



Такође, право на обавезно здравствено осигурање имају и  деца до навршених18 година 

живота,  школска деца и студенти до краја прописаног школовања, а најкасније до навршених 

26 година, жене у вези са планирањем породице, као и у току трудноће, порођаја и материнства 

до 12 месеци након порођаја, лица старија од 65 година живота, особе са инвалидитетом, као 

и ментално недовољно развијена  лица, лица у вези салечењем од ХИВ инфекције или других 

заразних болести које су утврђене посебним законом којим се уређује област заштите 

становништва од заразних болести, малигних болести, хемофилије, шећерне болести, психозе, 

епилепсије, мултиплесклерозе, лица утерминалној фази хроничне бубрежне инсуфицијенције, 

цистичне фиброзе, системске аутоимуне болести, реуматске грознице, болести зависности, 

оболели од ретких болести, монаси и монахиње, корисници породичне инвалиднине  лица 

ромске националности која због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, 

жртве насиља у породици ,  жртве трговине људима и  др. 

На основу наведених одредаба закона прецизно су утврђене категорије лица као и 

основи по којима остварују право на обавезно здравствено осигурање. 

Чланом 20. Закона о локалној самоуправи се дефинишу надлежности локалне 

самоуправе из којих се може закључити да финансирање здравственог осигурања није у 

надлежности јединице локалне самоуправе, те стога не постоји правни основ за издвајање 

предложених средстава у буџету Града. 

Град Крушевац у обавези је да средства за доприносе за здравствено осигурање 

обезбеди у Буџету града само у случајевима где је законски обвезник плаћања доприноса, а то 

је запосленима или лицима којима се зараде или друге накнаде и примања исплаћују из 

средстава Буџета града.  

Свако друго издвајање којим би се предвидела извесна средства за плаћање доприноса 

за здравствено осигурање у случајевима где је неко друго правно лице обвезник , било би пре 

свега поступање које није у складу са Законом о буџетском систему и незаконито трошење 

средстава. 

 

2. Иван Мандић из Паруновца се такође, обратио предлогом да се у Плану буџета за 

2022. годину обезбеде средства за набавку уџбеника у укупном износу од 45.000.000 динара 

за 4.500 ђака од првог до четвртог разреда основних школа и да би то био начин да се делом 

растерети кућни и породични буџет грађана Крушевца. 

 

Одговор:  

 

Град Крушевац у оквиру спровођења мера популационе политике на територији града 

Крушевца пружа подршку породици за 3. и 4. ђака, тако што финансира право на поклон 

честитку за трећег и четвртог ђака у породици – ученика основне и средње школе под условом 

да се остала (старија) деца у породици налазе на школовању у образовно васпитним 

установама.  Исплата поклон честитке за трећег и четвртог ђака се врши на наменски текући 

рачун код Поштанске штедионице. За ове намене је у буџету града издвојено 8.400.000 динара 

и то ученици основних школа у износу од 10.000 динара, а ученици средњих школа у износу 

од 14.000 динара.  

За поклон пакет за ђаке прваке за куповину књига и прибора је издвојено 8.000 динара 

по прваку, а укупан износ је 8.500.000 динара. 

Такође, нa основу члана 10. став 1. Закона о уџбеницима и члана 43. став 1. Закона о 

Влади, Влада доноси Одлуку о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике 

Србије за сваку школску годину. Овом Одлуком се утврђује ниво и врста образовања, разред 

и предмет за који ће се финансирати набавка уџбеника за школску годину за ученике основних 



школа, и то ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане 

социјалне помоћи), ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско 

образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и ученике који 

образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу 

за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и за ученике 

основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања 

и васпитања Републике Србије. 

С обзиром да се значајна средства издвајају за подршку породици у обезбеђивању 

уџбеника, то се наведени предлог одбија. 

 

3. Бојана Станојевић из Крушевца се обратила предлогом да се у буџету за 2022. годину                                                                                                        

планира додатни износ за адаптацију слободних објеката на територији града Крушевца како 

би се обезбедило постојање сигурне куће за жене и децу који су претрпели различите облике 

физичког или вербалног насиља, а такође предлаже и отварање свратишта за децу и одрасле 

како би се пружила подршка и помоћ суграђанима који се начазе на маргинама друштва и рубу 

егзистенције. 

 

Одговор: 

 

Сваке године из буџета града се издвајају средства за смештај корисника у сигурну 

кућу, прихватилиште, породични и домски смештај. Током 2021. године није било 

реализованих смештаја у сигурној кући. Такође, развојем услуге хранитељства се смањује 

потреба за институционалним збрињавањем деце. Стога приликом развијања услуга социјалне 

заштите, најпре се сагледава број корисника и пружање услуге у складу са структуралним и 

функционалним стандардима, па се утврђује да ли ће се услуга спроводити на територији града 

Крушевца или ће се корисници упућивати у друге градове. Град свакако ради на развијању 

нових услуга социјалне заштите, тако да ће током 2022. години радити на унапређењу 

инфраструктурних потенцијала. 

 

4. Никола Лакићевић из Крушевца се обратио предлогом да се у буџету за 2022. годину 

издвоје средства за куповину магнетне резонанце са јачином поља 3,0 Т (Тесла) у циљу ране 

детекције здравствених проблема. 

 

Одговор: 

 

Општа болница Крушевац је добила магнетну резонанцу, чија је вредност 450.000 еура, 

а купљена је средствима Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено 

осигурање Републике Србије и биће смештена у новом блоку зграде Дијагностичког центра. 

Стога није потребно да се средства за набавку исте издвајају у буџету за 2022. годину. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Никола Цветановић из Крушевца се обратио предлогом да се Одлуком о буџету издвоје 

средства за инклузију деце са сметњама у развојум да се обезбеди превоз деце у ШОСО 

"Веселин Николић" и бољи услови и накнаде за личне пратиоце. 

 

Одговор: 

 

Интерресорна комисија града Крушевца врши преглед деце и ученика са сметњама у 

развоју, и предлаже мере и активности које су најпримереније детету и ученику, у процесу 

њихове инклузије кроз образовање, али и социјални и здравствени статус. Приликом 

планирања средстава за инклузију деце са сметњама у развоју, поштују се препоруке и 

мишљења Интерресорне комисије. 

Град Крушевац издваја значајна средства за инклузију деце са сметњама у развоју. За 

услугу Лични пратилац детета је у 2022. години планирано 64.390.000 динара за 131 личних 

пратилаца и повећање накнаде за личне пратиоце. Такође је значајно напоменути да не постоји 

листа чекања корисника када је у питању услуга Лични пратилац детета. 

За финансирање програма и пројеката у области социјалне заштите, борачко – 

инвалидске заштите и зашите лица са инвалидитетом је планирано 8.216.864 динара. Такође 

се из буџета града финансира услуга Дневни боравак за децу, младе, одрасле и старије са 

интелектуалним тешкоћама. Дневни боравак има 20 корисника. Рад у Дневном боравку се 

реализује кроз области подршке корисницима: психо-социјална подршка, реедукација 

психомоторике, социјализација и социјална интеграција као и сензорна интеграција. 

Социјализација, социјална интеграција и реинтеграција, подразумевају и све оне активности, 

које ће омогућити укључивање корисника Дневног боравка у друштвени живот и друштвена 

збивања, у циљу њихове потпуне интеграције у живот заједнице. 

Град Крушевац финансира превоз ученика и пратилаца у ШОСО "Веселин Николић". 

Родитељи ученика ове школе који користе сопствени превоз за довођење ученика у школу 

имају право на рефундацију трошкова превоза. 

Из буџета града се такође издвајају значајна финансијска средства за ученике који 

наставу похађају у специјализованим школама ван територији града Крушевца и то за два 

ученика у Школи са домом ученика,,Бубањ,,Ниш, једног ученика у Школи за глуве и наглуве 

,,11 мај,, Јагодина, једног ученика у Школи ,,Антон Скала,, у Београду, за аутистично дете и 

једног ученика у Пољопривредно ветеринарској школи у Рековцу. 

 

Зоран Татаревић из Крушевца предложио је да се у потпуности одбаци нацрт Одлуке 

о буџету града Крушевца за 2022. годину. 

 

Одговор Одељења за финансије: 

 

Предлог не садржи конкретна решења, само је упућена примедба на економске 

класификације и програме. 

Директни и индиректи корисници буџета у својим финансијским плановима имају 

економску класификацију 423000 - Услуге по уговору која у себи садржи 423100 - 

Административне услуге; 423200 - Компјутерске услуге; 423300 - Услуге образовања и 

усавршавања запослених; 423400 - Услуге информисања; 423500 - Стручне услуге; 423600 - 

Услуге за домаћинство и угоститељство; 423700 - Репрезентација; 423900 - Остале опште 

услуге. и економску класификацију 424000 - Специјализоване услуге која у себи садржи 

424100 - Пољопривредне услуге; 424200 - Услуге образовања, културе и спорта; 424300 - 

Медицинске услуге; 424400 - Услуге одржавања аутопутева; 424500 - Услуге одржавања 



националних паркова и природних површина; 424600 - Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге; 424900 - Остале специјализоване услуге. 

ЈКП Крушевац у чијем саставу је и радна јединица Зеленило има свој програм 

пословања који усваја скупштина и део трошкова се финансира из локалног буџета. Основна 

делатност је одржавање јавних зелених површина у граду: парковске површине, тргови, 

скверови, кружни токови, зеленила насеља и Меморијални комплекс Слободиште. Ово 

подразумева редовно кошење и обнову травњака, сечу дотрајали стабала и садњу нових, 

одржавање постојећих и постављање нових клупа, ђубријера и жардињера, као и риквизита за 

игру деце. 

 

2) Програм 4 - обухвата промоцију туристичке понуде која у себи садржи више 

програмских активности једна се обавља преко туристичке организације а друга преко градске 

управе. 

Програм 13 – Развој културе и информисања - Очување, унапређење и представљање  

културно историјског  наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у 

локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног 

информисања. 

 

 

                                                                                                    

                                                                                             

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


